
تصمیم جدید مجلس برای تغییر در رقم افزایش 
حقوق کارمندان
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شهردار سیرجان خبر داد:

نصب ۵۲ دوربین 
کنترل ترافیک 

اعظمی ساردوئی با انتقاد از مظلومیت فرهنگ در
 بودجه سال آینده:

زیربنای اقتصاد با شکوفایی 
فرهنگ محکم می شود

نان های گمشده 
پیدا شد
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فرماندار عنبرآباد عنوان کرد
مسئوالن معدن
 مس گمرکان به 
وظایف اجتماعی

 خود عمل کنند

 مدیر عامل ستاد دیه استان کرمان:

خیران کرمانی، بیش
 از ۱۸ میلیارد تومان

 به آزادی زندانیان
 کمک کردند

فرماندار عنبرآباد 
پیگیـری  از 

مطالبـات شـهروندان و اهالـی گمرکان 
از مسـئولین معـدن مـس خبـر داد و 
گفت: تمام تشکیالت فرآوری معادن 

بایـد در شهرسـتان انجـام شـوند.
یزدان افشـاری پور ۹ بهمن ماه در جمع 
اهالـی روسـتای گمـرکان درخصـوص 
مسـائل و مشـکالت سـیاه معـدن در 
این منطقه نسبت به انجام مسئولیت 
اجتماعی معـادن هشـدار داد و افزود: 
معـدن مـس گمـرکان بایـد بـه وظایف 
اجتماعی و تعهدات خود طبـق  قانون 
عمل کند و این خواسـته مردم اسـت.

رییـس اتحادیـه نانوایان سـنتی 
کشـور گفـت: هنـگام صـدور 

حوالـه برای سـهمیه هـر نانوایـی وزن کیسـه ۴۰ کیلو 
گرم فاکتـور می شـود امـا در ۹۰ درصد این کیسـه ها 

حداقـل نیـم کیلـو گـرم وزن آرد کمتـر اسـت.
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شـهردار سـیرجان گفت: الیحه بودجه ۱۴۰۲ 
شـهرداری بـر مبنـای رقـم یـک هـزار و ۲۷۰ 

میلیـارد تومـان تدویـن و بـرای بررسـی و تصویـب تقدیم شـورای 
کبـر کریمی پـور بـا بیـان اینکـه هـدف  اسـالمی شـهر شـد. علی ا
شـهرداری سـیرجان خدمت صادقانـه به شـهروندان اسـت، اظهار 
کـرد: سـامانه ۱۳۷ پـل ارتباطـی شـهروندان بـا شـهرداری اسـت 
و مشـکالتی کـه از سـوی شـهروندان اطـالع داده می شـود در 
نقشـه های جـی آی اس پیـاده و کار بـر اسـاس آن انجـام می شـود.

نماینـده مـردم در مجلـس یازدهـم بـا انتقـاد 
از سـهم انـدک اعتبـارات بودجـه ای در حـوزه 

فرهنـگ و هنـر؛ گفـت: فرهنـگ و اقتصـاد دو مقوله به هم پیوسـته 
هسـتند کـه فرهنـگ، زیربنـای توسـعه اقتصـادی نیـز محسـوب 
می شـود، به بیانـی دیگـر اقتصـاد وسـیله ای در راسـتای رشـد جامعه 
و کشـور اسـت که بدون اهتمـام و توجـه به مقولـه اقتصـاد فرهنگ؛ 

توسـعه همـه  جانبـه کشـور ناقـص و ابتـر خواهـد بـود.

صفحه 2 را 
بخوانيد صفحه 2را 

بخوانيد

بنگاه های کوچک درگیر اقتصاد غیررسمی

بیش از نیمی از جامعه کاری بیمه نیستندبیش از نیمی از جامعه کاری بیمه نیستند

@kaghazevatan
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

سال پنجم      شماره پیاپی 1415      سه  شنبه 11 بهمن ماه  1401      8 صفحه      قیمت 2000 تومان  

مرگ خاموش در انتظار تمدن کهن
 حفاظت از آثار باستانی جیرفت اعتبار ندارد

آن طـور  کـه سـخنگوی کمیسـیون اجتماعـی مجلـس گفتـه، 
طبـق تصمیم کمیسـیون، مقرر شـده حقـوق کارکنـان دولت 
در سـال آینده ۳۰ درصد افزایش یابد و مستمری مددجویان 
کمیته امداد و سـازمان بهزیسـتی نیز در سـال آینـده افزایش 
۴۰ درصـدی داشـته باشـد. بـه گفتـه حسـن لطفـی، در مـورد 
پرداخت حقوق خانواده های ایثارگران نیز تصمیم بر این شـد 

تا حداقل حقـوق کارکنان دولت بـرای خانواده هـای ایثارگران 
پرداخـت شـود. وی متذکر شـده، تصمیمـات کمیسـیون در 
قالب پیشـنهاد به کمیسـیون تلفیق بودجـه سـال ۱۴۰۲ ارائه 
خواهـد شـد و در صـورت تصویـب در کمیسـیون تلفیـق و 
صحن مجلس و تأیید شـورای نگهبـان به قانون تبدیل شـده 

و اجـرا خواهد شـد.

کارشناس باستان شناسی جنوب کرمان:  تخریب  در ۲ اثر ملی »کنارصندل« و 
»شهر قدیمی جیرفت« ثبت جهانی آنها را به خطر می اندازد

صدای قطره های آب ضربان زندگی است ،در مصرف آن صرفه جویی نماییم.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره 270/الف/11-1401 م

وزارت نيرو
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

)مادر تخصصی(

شرکت آب و فاضالب
استان کرمان

وزارت نيرو
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

)مادر تخصصی(

شرکت آب و فاضالب
استان کرمان

شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در  نظـر دارد مناقصه مشـروحه ذیل : موضـوع احداث مخـزن 1000 مترمکعبی هجدک و تاسیسـات جانبـی  را با 
بـرآورد : 56.966.471.315  ریـال و مبلـغ تضمیـن فراینـد ارجـاع کار در مناقصه 2.848.350.000 ریال به شـماره 2001005963000351  سـامانه سـتاد.

از محـل اعتبـارات عمرانـی و بـا حداقـل تعـداد شـرکت کننـدگان 2 نفر را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت برگزار نمایـد. لذا از کلیه شـرکت هایی 
کـه دارای گواهـی صالحیـت معتبـر در رشـته آب  بـا حداقل رتبه 5 از سـاجات همچنین صالحیت ایمنی)معتبر( صـادره از اداره کار و تامیـن رفاه اجتماعی می 

باشـند، دعوت می شـود.
کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت ها از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت 
)سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عـدم عضویت قبلی ، مراحـل ثبت نام در سـایت مذکور و 

دریافـت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند . 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : روز  دوشنبه تاریخ 1401.11.10 می باشد.

مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد تا ساعت 19:00 روز پنج شنبه تاریخ 1401.11.20 
مهلت زمانی ارائه پيشنهاد در سامانه:  تا ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 1401.12.01 

تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبيرخانه شرکت تا ساعت 14:00 روز دوشنبه تاریخ 1401.12.01 
زمان برگزاری مناقصه : ساعت 09:15 صبح روز سه شنبه تاریخ 1401.12.02 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:
 آدرس: کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان- دفتر قراردادها - تلفن: 034-333222282 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934 - 021 
دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی
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شناسه آگهی : ..........................................................

اگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
نوبت دوم 

اتحادیه/شرکت تعاونی مسکن کارکنان بنیادشهید انقالب  اسالمی 
شناسه ملی 10630103356 شهرستان کرمان - استان کرمان 

نظـر بـه اینکـه جلسـه مجمع عمومـی فوق العاده نوبـت اول مـورخ 1401/11/08 به حدنصاب نرسـیده مقرر در اساسـنامه وقانون شـرکتهای 
تعاونـی نرسـیده، بـه اطـالع کلیه اعضاء می رسـاند. جلسـه مجمع عمومی فـوق العاده نوبـت دوم راس سـاعت 10 صبح مـورخ 1401/11/23 
در محـل میهمان سـرای بنیـاد شـهید واقـع در خیابـان هزار و یکشـب شـمالی کوچه یک تشـکیل می شـود.از اعضاء محترم دعوت می شـود 
در جلسـه فـوق حضـور بهـم رسـانند. ضمنـا اعضایی کـه مایلند حق حضـور و رای دادن در مجمـع را به نماینده تـام الختیار واگـذار نمایند تا 

تاریـخ  1401/11/23 بـا اتفـاق نماینـده خـود جهت تایید بـرگ نمایندگی بـه محل فـوق الذکرمراجعه نمایند.
دستورکارجلسه تصميم گيری درخصوص انحالل شرکت تعاونی مسکن کارکنان بنياد شهيد انقالب اسالمی

اداره کل بنياد شهيد و امور ایثارگران استان کرمان

وزارت آمـوزش و پـرورش بزرگتریـن دسـتگاه اجرایی 
کشـور اسـت کـه971 هـزار پرسـنل شـاغل و 38 هزار 
بازنشسـته مشـغول بـه خدمـت دارد؛ همچنیـن امـر 
تربیـت 16 میلیـون و 200 هـزار دانش آمـوز را برعهده 
دارد که با احتسـاب خانواده هـای آنها، می تـوان گفت 
از یـک جامعه هـدف حداکثری برخوردار اسـت. سـهم 
بزرگتریـن وزارتخانه کشـور از بودجه سـال آینده 242 
هـزار میلیـارد تومـان درنظـر گرفتـه شـده کـه 11.2 
درصـد از بودجـه عمومـی دولت را بـه خـود اختصاص 

مـی دهد.
به گزارش ایسـنا، الیحه بودجه سـال آینـده 21 دی ماه از 
سـوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شـورای اسـالمی شد 
و کلیـات آن در روز دوم بهمـن ماه در کمیسـیون برنامه و 

بودجـه به تصویب رسـید.
هرچنـد بودجه سـال آتـی وزارت آمـوزش و پـرورش که 
مجمـوع آن بـه 242 هـزار میلیـارد تومـان مـی رسـد و 
رشـد 21 درصدی در مقایسـه با سـال قبل خـود دارد، اما 
سـهمش از بودجـه عمومی دولـت کاهش یافته اسـت، به 
گونه ای کـه این عـدد در سـال 1400، حـدود 10 درصد، 
در سـال 1401 حدود 12.9 درصد و برای سـال 1402 به 
حـدود 11.2 درصد رسـیده اسـت. هرچند سـهم بودجه 
دسـتگاهی آمـوزش و پـرورش نسـبت بـه بودجـه همـه 

دسـتگاه ها 15 درصـد اسـت.
علی رغـم اتفاقات خوبی کـه در الیحه بودجه سـال آینده 
افتـاده و از جملـه آنها می تـوان بـه درنظر گرفتـن ردیف 
بودجه ای برای اجرای سـند تحول بنیادیـن و قرار گرفتن 
بودجه رتبه بنـدی در دل ردیف حقوق و مزایای پرسـنلی 
اشـاره کـرد، امـا چالش هـا و مشـکالت عدیـده دسـتگاه 
تعلیـم و تربیـت موجـب شـده مسـئوالن ایـن وزارتخانه 
نگرانی هایـی برای پیشـبرد اهـداف تعلیـم و تربیتی خود 

در سـال آینده داشـته باشند.
طبـق مندرجـات الیحـه بودجـه، سـهم هزینه هـای غیر 
پرسـنلی آموزش و پرورش در سـال آتی حدود 2.6 درصد 
اسـت که باعـث می شـود در اجـرای برنامه هـای کیفیت 

بخشـی بـا مشـکل مواجـه شـود. معـاون برنامه ریـزی و 
توسـعه منابـع وزارت آمـوزش و پـرورش هفتـه گذشـته 
در نشسـتی خبری کـه با اصحاب رسـانه داشـت بـه طور 
مفصـل بـه برخـی مشـکالت و نارسـایی های ایـن حوزه 
اشـاره کرده کـه مـی توانیـد آن را در لینک زیـر بخوانید:

صادق سـتاری فـرد، معـاون  برنامه ریزی و توسـعه منابع 
وزارت آمـوزش و پـرورش پیشـنهادهایی بـرای ایجـاد 
تغییراتـی در بودجـه ایـن دسـتگاه در مجلـس شـورای 
اسـالمی در رونـد تصویب بودجـه داشـته کـه در ادامه به 

آنهـا اشـاره می شـود:
1- افزایش اعتبـارات ردیف اجرای سـند تحـول بنیادین 
آموزش و پـرورش باتوجـه به تاکیـد مقام معظـم رهبری 
و اهمیـت نقـش اعتبـارات کیفیـت بخشـی و لحـاظ این 

ردیـف در توسـعه عدالت آموزشـی
2- افزایـش اعتبارات ردیـف فعالیت های پرورشـی و امور 
تربیتـی دانش آمـوزان بـه منظـور احیـای امـور تربیتـی 

مـورد تاکیـد رهبری
3- ایجاد ردیف مسـتقل مربوط به باشـگاه دانش پژوهان 

جوان با توجه به شـعار سـال 1401
4- ایجـاد ردیف مسـتقل به منظور جـذب بازمانـدگان از 
تحصیل با جمعیـت بالغ بـر 911 هـزار و 272 نفر و پیش 

بینی اعتبـاری بالغ بـر 2000 میلیـارد تومان
5- افزایش اعتبارات سـرانه تغذیه دانش آمـوزان مدارس 
شـبانه روزی، عشـایری و مناطـق کمتربرخـوردار باتوجه 
بـه حـذف تبصـره 14 سـازمان هدفمنـدی یارانـه هـا و 
اختصـاص یـک درصـد از اعتبـارات هدفمنـدی یارانه ها 

بـه ایـن امر
6- پیش بینی اعتبـارات الزم جهت برگـزاری آزمون های 
نهایی و سـه سـاله دوره دوم متوسـطه و الزامات دسـتگاه 
در توسـعه و تامین سـخت افـزاری و نرم افزاری مـورد نیاز

7- اجـرای عدالـت در پرداخت هـای پرسـنلی )بیمـه 
تکمیلـی، کمـک هـای رفاهـی مناسـبت ها، حق ایـاب و 

ذهـاب، حـق مسـکن و …(
8- تامیـن اعتبـارات مربـوط بـه حق التدریـس، خریـد 

خدمـات آموزشـی و برون سـپاری
9- ایجـاد ردیف مسـتقل مربوط بـه پرداخـت مطالبات و 

دیـون وزارت آمـوزش و پرورش
10- افزایـش اعتبـار پرسـنلی مـورد نیـاز جهـت اجرای 

جامـع قانـون رتبه بنـدی معلمـان
11- پرداخـت مطالبات سـهم دولت به موسسـه صندوق 
ذخیره فرهنگیان بیـش از 70000 میلیارد ریـال از دیگر 

پیشـنهادات مطرح شـده است.

۱۱ پیشنهاد بودجه ای برای آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۲ جزئیات طرح کاشت یک میلیارد اصله نهال
ــزداری  ــی و آبخی ــع طبیع ــازمان مناب ــس س رئی
ــال کاری  ــاالی نه ــت ب ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــور ب کش
بــه دلیــل عضویــت ایــران در کنوانســیون مبــارزه 
بــا بیابان زایــی و تغییــر اقلیــم اظهــار کــرد: عــالوه 
بــر توســعه عرصه هــای جنگلــی، بســیاری از 
عرصه هــا نیــز نیــاز بــه احیــا دارنــد و شــرط اول در 
تمــام ایــن اقدامــات نیــز صداقــت بــا مــردم اســت.

عباســعلی نوبخــت در گفــت و گــو بــا ایســنا درباره 
جزئیــات طــرح کاشــت یــک میلیــارد اصلــه 
ــس  ــتور رئی ــه دس ــرد: ب ــور اظهارک ــال در کش نه
جمهــوری و وزیــر جهــاد کشــاورزی کاشــت 
ــرار  ــتور کار ق ــال در دس ــه نه ــارد اصل ــک میلی ی
ــت و  ــده اس ــام ش ــای الزم انج ــه و پیگیری ه گرفت
جلســاتی به صــورت روزانــه در ســتاد ســازمان و به 
ــران کل اســتان ها تشــکیل  ــا مدی ــار ب شــکل وبین

. د می شــو
ــه ایــن دلیــل  وی ادامــه داد: مســئله نهــال کاری ب
بــرای کشــور بســیار مهــم اســت کــه ایــران 
از ســال 1375 عضــو کنوانســیون مبــارزه بــا 
بیابان زایــی - کــه متولــی آن ســازمان ملــل 
ــیون  ــو کنوانس ــز عض ــال 1371 نی ــت - و از س اس
تغییــر اقلیــم اســت. کشــورهایی همچــون چیــن، 
ــی،  ــنگاپور، اتیوپ ــتان، س ــکا، عربس ــه، آمری ترکی

پاکســتان و افغانســتان نیــز کاشــت تعــداد زیــادی 
نهــال را در دســتور کار خــود قــرار داده انــد کــه تــا 
ــا  ــازی را کــه دنی ســال 2030 نهال هــای مــورد نی
ــد.  اعــالم کــرده اســت آمــاده کننــد ســپس بکارن
ــه  ــت ک ــدد اس ــن درص ــور چی ــال کش ــور مث به ط
ــن  ــد کــه از ای ــه نهــال تولیــد کن ــارد اصل 70 میلی
میــزان نهــال در حــال حاضــر 50 میلیــارد را تولید 

و در کشــور خــود کاشــته اســت. ســطحی کــه باید 
در آن عملیــات کاشــت انجــام دهنــد حــدود 33.3 

ــت. ــار اس ــون هکت میلی
ــزداری  ــی و آبخی ــع طبیع ــازمان مناب ــس س رئی
ــت  ــتور کاش ــد دس ــی معتقدن ــزود: برخ ــور اف کش
نهــال توســط ســازمان منابــع طبیعــی و 
ــل  ــه دلی ــا ب ــت ام ــعار اس ــک ش ــزداری ی آبخی
ــردم و مســئوالن باالدســتی اســت  ــه حــق م اینک
ــال  ــت نه ــد کاش ــتی از فراین ــات درس ــه اطالع ک
دریافــت کننــد، در حــال ایجــاد ســامانه ای 
هســتیم و بخشــی از کارهــای آن نیــز انجــام شــده 
ــوزه  ــن ح ــات در ای ــر اقدام ــه دیگ ــت. از جمل اس
ــتداران  ــا دوس ــک وبســایت اســت ت ــز ایجــاد ی نی
نهــال کاری محل و نقطــه مناســب بــرای نهالکاری 
ــن  ــد و ای ــی کن ــن بررس ــورت آنالی را در آن به ص
ــا  ــل احص ــال قاب ــایت کام ــن وبس ــات در ای اطالع
ــانه ها  ــت رس ــتفاده از ظرفی ــل اس ــه دلی ــت. ب اس
و ســازمان های مردم نهــاد درصــورت تولیــد 
ــه  ــی را ب ــه ای ابالغ ــر عرص ــال در ه ــت نه و کاش
ــای  ــت در عرصه ه ــا در طبیع ــن م ــوان ناظری عن
ــه آن هــا خواهیــم داشــت و تاکیــد  تولیــد نهــال ب
ــرار  ــار مــردم ق ــم اطالعــات درســتی در اختی داری

دهیــم.
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خبر
افتتاح ۶ مدرسه در 
استان در دهه فجر

مدیرکل آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمان 
گفـت: روز 18 بهمـن مـاه جـاری جشـن 
تکلیـف ویـژه 4000 دانش آمـوز دختـر در 
مصلی امام علی علیه السـالم کرمـان برگزار 

می شـود.
رضا رضایی با تشـریح برنامه هـای آموزش و 
پرورش اسـتان کرمان در دهه مبـارک فجر 
اظهار کـرد: زنگ انقالب در صبـح 12 بهمن 
6020 مدرسـه اسـتان کرمـان نواختـه می 
شـود و مراسـم نمادین بـا حضور مسـئوالن 
استانی در دبسـتان دخترانه شاهد ناحیه دو 

کرمـان برگزار خواهد شـد.  
او افزود: دیدار با خانواده شـهدای فرهنگی از 
دیگر برنامه هـای 12 بهمن، اولیـن روز دهه 
فجـر و سـالروز ورود حضـرت امـام خمینی 

)ره( به میهن اسـت.
مدیرکل آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمان 
گفت: غبارروبی و عطرافشـانی گلزار شهدای 
کرمـان توسـط فرهنگیـان و دانش آمـوزان 
سراسـر اسـتان از برنامه هـای پیش بینـی 
شـده در 13 بهمـن و نشسـت هم اندیشـی 
اجرایـی سـازی سـند تحـول بنیادیـن در 
مدارس اسـتان با حضور جمعی از معلمان و 
استادان برجسته نظام تعلیم و تربیت کشور 

از برنامه هـای 14 بهمـن اسـت.
او بیان کرد: دیدار با فرهنگیـان نقش آفرین 
در پیروزی انقالب اسـالمی در روز 15 بهمن 
و افتتـاح و بهره بـرداری از مدارس روسـتای 
علی آبـاد و بلـوک در شهرسـتان جیرفت در 

روز 16 بهمن برنامه ریزی شـده اسـت.
رضایی یادآور شـد: در روز 17 بهمن مدرسه 
شـش کالسـه خیرسـاز در شـهر رایـن بـه 
بهـره بـرداری مـی رسـد و در روز 18 بهمن 
جشـن تکلیـف ویـژه 4000 دانـش آمـوز 
دختـر در مصلـی امـام علـی علیه السـالم 
کرمان و جشـن انقالب با حضـور فرهنگیان 
و خانواده آنهـا در تـاالر دانشـگاه فرهنگیان 

برگـزار می شـود.
مدیرکل آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمان 
گفـت: سـه مدرسـه در شهرسـتان بافت در 
روز 19 بهمـن افتتاح و کلنگ زنی می شـود.
او ضمـن دعـوت از همـه فرهنگیـان و 
دانش آمـوزان اسـتان بـه منظور حضـور در 
راهپیمایـی 22 بهمن گفت: حضـور پررنگ 
فرهنگیـان و دانش آمـوزان در راهپیمایـی 
یـوم اهلل 22 بهمـن امسـال از اهمیـت و 
حساسـیت ویـژه ای برخـوردار اسـت کـه 
قطعا مثل همیشـه شـاهد حضور حماسی و 
انقالبی و پرشـور همه اقشـار مـردم خواهیم 

بـود.

با تدابير دستگاه قضایی:

نزدیک به 2 هزار جوان 
کرمانی شاغل می شوند

بـا تدابیـر دسـتگاه قضایـی، مشـکالت 
بیمارسـتان فوق تخصصـی در کرمـان و راه 
اندازی معـدن خمـرود رفـع و نزدیـک به 2 

هـزار جـوان کرمانـی شـاغل می شـوند.
نشست سـتاد اسـتانی اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتـی در ابعاد حقوقـی و قضایی 
دادگسـتری کل اسـتان کرمان با بررسـی و 
اتخاذ راهکار های رفع مشـکالت بیمارستان 
فـوق تخصصـی در کرمان بـا اشـتغال زایی 
بالغ بر 1 هزار و 500 نفـر و نیز پیگیری روند 
رفع مشـکالت موجـود در مسـیر راه اندازی 
معـدن زغـال خمرود بـا اشـتغال زایـی بالغ 
بـر 400 نفر کـه  در حقیقت زمینه تسـهیل 
اشـتغال قریب بـه 2 هـزار جـوان کرمانی را 

فراهـم می کنـد، برگزار شـد.
در ایـن نشسـت کـه به ریاسـت رییـس کل 
دادگسـتری اسـتان کرمـان برگـزار شـد، 
مقـرر شـد، مشـکالت بیمارسـتان فـوق 
تخصصی در کرمان بـا بانک عامل؛ مسـتند 
بر مصوبه ستاد اسـتانی اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتـی در ابعاد حقوقـی و قضایی 
به صـورت ویـژه پیگیـری شـود و بـا تامین 
تسـهیالت پیش بینی شـده، زمینه تکمیل 
سـاختمان و نیـز خریـد سـایر تجهیـزات 
مـورد نیـاز ایـن بیمارسـتان فراهـم شـود 
تـا در آینـده ای نزدیـک شـاهد افتتـاح این 

پـروژه باشـیم.
راه انـدازی بیمارسـتان فـوق تخصصـی  در 
کرمان بـا 300 تخـت از سـال 94 مطـرح و 
از سـال 97 به صورت اجرایی پیگیری شـده 
اسـت و ایـن پـروژه هـم اکنـون90 درصـد 
در بخـش سـاختمان و 92 درصـد در حوزه 
تجهیـزات پیشـرفت داشـته اسـت و بـا راه 
انـدازی آن، ضمـن رفـع بخشـی از نیاز های 
درمانـی مردم اسـتان کرمـان و اسـتان های 
همجـوار، در حـوزه گردشـگری سـالمت 
در اسـتان نیـز گام هـای بلنـدی برداشـته 

خواهـد شـد.
حجـت االسـالم حمیـدی، رئیـس کل 
دادگسـتری اسـتان کرمان در این نشسـت 
بر پیگیری هـای قضایی و اجرایـی به منظور 
رفع مشـکالت موجـود در مسـیر راه اندازی 
این بیمارسـتان فـوق تخصصی تاکیـد کرد.
همچنین در این نشسـت، مشکالت شرکت 
فـوالد زرنـد ایرانیـان در ارتبـاط بـا قـرارداد 
منعقده با شـرکت ایمیدرو  بـرای راه اندازی 
معدن خمرود نیز مورد بررسـی قـرار گرفت 
و مقـرر شـد، بـر مبنـای مصوبـات گذشـته 
سـتاد اسـتانی اجرای سیاسـت های اقتصاد 
مقاومتـی در ابعاد حقوقـی و قضایـی درباره 
ایـن پـروژه، پشـتیبانی های الزم بـرای بهره 

بـرداری از آن صـورت گیرد.
 در ادامه تاکید شـد که این شـرکت نیز باید 
تضمین هـای الزم بـرای اجرای این پـروژه و 
ایجاد اشـتغال در بـازه زمانی تعیین شـده را 

مد نظر داشـته باشـد.

شهردار سيرجان خبر داد:

نصب ۵2 دوربين کنترل 
ترافيک 

شـهردار سـیرجان گفـت: الیحـه بودجـه 1402 شـهرداری بـر 
مبنـای رقـم یـک هـزار و 270 میلیـارد تومـان تدویـن و بـرای 

بررسـی و تصویـب تقدیـم شـورای اسـالمی شـهر شـد.
علی اکبـر کریمی پـور بـا بیـان اینکـه هدف شـهرداری سـیرجان 
خدمت صادقانه به شـهروندان اسـت، اظهار کرد: سـامانه 137 پل 
ارتباطی شـهروندان با شـهرداری اسـت و مشـکالتی که از سـوی 
شـهروندان اطالع داده می شـود در نقشـه های جی آی اس پیاده و 

کار بـر اسـاس آن انجام می شـود.
او بـا بیـان اینکـه الیحـه بودجـه 1402 شـهرداری سـیرجان بـر 
مبنـای رقـم یـک هـزار و 270 میلیـارد تومـان تدویـن و بـرای 
بررسـی و تصویـب تقدیـم شـورای اسـالمی شـهر شـد، افـزود: 
افزایـش بودجه سـال 1402 نسـبت بـه سـال 1401 گامـی بلند 
در توسـعه شـهر، انجـام اقدامـات بیشـتر و خدمتگـزاری بهتـر به 

شـهروندان اسـت.
شـهردار سـیرجان بـا بیـان اینکـه شـهرداری بـه منظـور انجـام 
اقدامـات زیربنایـی و اساسـی در راسـتای آبادانـی شـهر اقدامات 
مفیـدی انجـام می دهـد، خاطرنشـان کـرد: پروژه هـای تکمیـل 
شـده یـا در دسـت اقـدام شـهرداری حاصـل تـالش مجموعـه 

مدیریـت شـهری اسـت.
کریمی پـور اضافـه کـرد: بـا توجـه به شـرایط دشـوار اقتصـادی و 
نوسـانات قیمت بـا پیمانـکاران قرارداد بسـته شـده و شـهرداری 
بـه تمـام تعهـدات خـود در زمینـه عملیات هـای عمرانـی عمـل 

کـرده اسـت.
او از وصـول 220 میلیارد تومـان از مطالبات شـهرداری مربوط به 
سـال 1382 خبر داد و تصریح کـرد: اخذ رأی به نفع شـهرداری با 
مبلغی حـدود 160 میلیـارد تومـان در خصوص کمیسـیون ماده 
100، اخذ 220 سـند تک برگ و حصارکشـی 50 ملـک متعلق به 

شـهرداری جزو پشـتوانه بودجه و اعتبار شـهرداری است.
شـهردار سـیرجان گفـت: خریـد تجهیـزات و ماشـین آالت 
آتش نشـانی مـورد نیـاز در سـال جـاری بـا هزینـه 30 میلیـارد 
تومـان، خرید نردبان آتش نشـانی با هزینـه ای بالغ بـر 43 میلیارد 
تومـان جهـت تأمیـن ایمنـی شـهروندان، انعقـاد قراردادهـای 
شـهرداری بـا پیمانـکاران و مهیـا کـردن شـرایط بـرای ورود 
پیمانـکاران متخصص در زمینه نگهداشـت و توسـعه شـهر انجام 

شـده اسـت.
کریمی پـور افـزود: سـامانه هوشـمند پـی ام آی اس بـه معنـای 
حذف سـلیقه شـخص شـهردار، یعنی برنامه محور و شـفاف بودن 
اسـت و این برنامـه قابلیـت ارزیابـی عملکـرد کارکنـان مجموعه 

شـهرداری را دارد.

مقدمات اکران فيلم های جشنواره 
فجر در کرمان فراهم شد

مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی کرمـان بـا اعـالم میزبانـی 
سـینماهای شـهر کرمان در چهـل و یکمین جشـنواره بین المللی 
فیلـم فجر گفـت کـه هماهنگی هـا و مقدمـات اکـران فیلـم ها در 

این مـکان هـا انجام شـده اسـت.
محسـن روحـی افـزود: آثـار منتخـب چهـل و یکمین جشـنواره 
فیلم فجـر از روز 16 تا 22 بهمن در سـه سـینمای مهتاب، آسـیا و 

شهرتماشـای شـهر کرمـان اکران می شـوند.
به گفتـه او اسـامی و جـدول سـاعت نمایـش فیلم هـای منتخب 
جشـنواره در روزهای آینـده طبق برنامـه این جشـنواره به اطالع 

عالقه منـدان رسـانده می شـود.
مدیـرکل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان کرمان اظهار داشـت: 
فـروش بلیـت فیلم هـای جشـنواره بـه صـورت برخـط و از طریق 
irantic.( ایران تیـک ،)iticket.ir( سـامانه های آی تیکـت

com( و گیشـه هفـت ) ir. gisheh7( خواهـد بـود.
او بـا اشـاره بـه اسـتقبال خـوب عالقـه منـدان بـه سـینما و فیلم 
در کرمـان از دوره هـای قبل جشـنواره اظهـار امیـدواری کرد که 
امسـال که در شـرایط بهبـود شـرایط کرونایی قـرار داریـم تعداد 
مخاطبـان مهمتریـن رویداد سـینمایی کشـور در این اسـتان نیز 

در مقایسـه بـا 2 سـال گذشـته افزایش پیـدا کند.
چهل و یکمیـن جشـنواره بین المللی فیلـم فجر 12 تـا 22 بهمن 
برگـزار می شـود و براسـاس گـزارش هـا 24 فیلـم در بخـش ملی 

سـودای سـیمرغ این رویـداد به رقابـت مـی پردازند.

خبر حفاظت از آثار باستانی جيرفت اعتبار ندارد 

 مرگ خاموش در انتظار تمدن کهن  
کارشناس باستان شناسی جنوب کرمان:  تخریب  در 2 اثر ملی »کنارصندل« و »شهر قدیمی جيرفت« ثبت جهانی 

آنها را به خطر می اندازد
گزارش

سمیه خدیشی
 ابنیـه تاریخـی و میـراث فرهنگـی هر منطقـه عالوه 
بـر اینکـه عامـل رونـق گردشـگری اسـت توسـعه 
اقتصادی وباال رفتن اشـتغالزایی و درآمـد را به همراه 
مـی آورد، افزایش غـرور مدنی افـراد جامعـه را نیز به 

دنبـال دارد.
 نـام تمـدن جیرفت  عـالوه بر داخل کشـور، گسـتره 
مرزهای کشـور را هم پشـت سـر گذاشـته و در همه 
جهـان،  تمدن کهـن، آثـار باسـتانی و خطی کشـف 
شـده در این منطقه به سـرخط اخبـار رفـت و زبانزد 
اسـت. اخیـرا نیز کشـف  یـک کارگاه تولید ظـروف و 
زیـورآالت سـنگی بـا قدمتـی پنج هـزار سـاله توجه 
باسـتان شناسـان و گردشـگران را بـه ایـن منطقـه 

بیشـتر کرد.
در کنـار همـه ایـن ظرفیت هـا و اهمیت ایـن منطقه 
از نظر آثـار باسـتانی و قدمت کهـن آن توجـه الزم از 
سـوی مسـئوالن ذیربـط دیـده نمی شـود. تـا جایی 
کـه  چنـدی پیـش صـدای انتقـاد نماینـده مـردم 
جیرفت و عنبرآبـاد در مجلس  از عملکـرد وزارتخانه 

میراث فرهنگـی هـم درآمـد.
نماینده مـردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شـورای 
اسـالمی در  صحبت های خود گفته اسـت: وزارتخانه 
میراث فرهنگی همیشه از کمبود اعتبارات گالیه مند 
اسـت و به وزارتخانـه فقیر معروف شـده اسـت، و اگر 
ایـن وزارتخانـه تنهـا بـر روی ورود توریسـت و رونق 
گردشـگری سـرمایه گذاری کند درآمد کالنـی برای 

کشور دارد. 

مظلومیت آثار باستانی در جنوب کرمان
ذبیح الـه اعظمـی سـاردوئی در مـورد آثـار باسـتانی 
جنوب کرمـان، گفـت: در جنـوب کرمـان در اطراف 
هلیـل رود حـدود 120 هـزار کیلومتـر آثار باسـتانی 
داریم، از تپه هـای کنار صندل در شهرسـتان جیرفت 
گرفته تا تپـه قلعه کوچک همگی برگ هایـی از تاریخ 
هسـتند که مظلوم واقع شـده اند، خوشـبختانه هنوز 
بشر نتوانسـته بر حسـب منافع خود دسـت درازی به 

ایـن تپه ها داشـته باشـد.

کم کاری وزارت میراث فرهنگی
اوبـه بازدیدهایـی کـه از آثـار باسـتانی داشـته 
اشـاره کـرده و گفتـه: وجـود گودال هـای عمیـق در 
بدنـه تپه هـای جیرفـت خبـر از کـم کاری وزارت 
میراث فرهنگـی دراسـتان کرمـان می دهـد؛و در 
ادامـه  خواسـتار بودجـه و اعتبـار الزم بـرای تعییـن 
محـدوده حریـم تپه هـای جیرفـت شـده اسـت تـا  
محدوده کشـاورزی و آثار باسـتانی منطقه به درستی 

مشـخص شـود.
 اعظمـی همچنیـن در سـخنان خـود تاریـخ کهـن 
جیرفـت را یـادآور شـده و تصریـح کـرده اسـت: یک 

تاریـخ هـزار سـاله تاریـک در جیرفـت وجـود دارد 
کـه مربوط بـه دوره پیش از اسـالم اسـت، در شـمال 
شرقی شـهر جیرفت قسمتی از تمدن شـهر به چشم 
می خـورد که بـه آن شـهر دقیانـوس می گوینـد. این 
شـهر در کنار هلیـل رود قرار گرفتـه و در اثـر طغیان 
و جاری شـدن سـیل از زیر خـاک بیرون آمده اسـت. 
دقیانـوس محـل زندگـی تمـدن آرت بـوده اسـت و 
قدمت آن به هزاره سـوم پیـش از میـالد برمی  گردد. 

بی توجهی به آثار باستانی جیرفت
او بـا انتقـاد از بـی توجهی بـه آثـار باسـتانی جیرفت 
ادامـه مـی دهـد: از 300 سـال پیـش از میـالد تـا 
دوران اسـالم نیـز همـواره رونق داشـته اسـت که به 
همیـن دلیـل مـورد حمـالت دشـمنان قـرار گرفته 
اسـت، این آثار امـروز در سـایه بی توجهـی وزارتخانه 

میراث فرهنگـی در حـال از بیـن رفتـن هسـتند.
  وقـوع باران، سـیل و یـا عواملـی دیگر درکنـار نادید 
گرفته شـدن حفاظـت از ایـن آثـار تاریخـی و تمدن 
کهن سـرعت تخریب این تمـدن با قدمـت چند هزار 

سـاله را دوچنـدان می کند.
 

گذشت2 سال، بدون هیچگونه مرمت
یـک کارشـناس باسـتان شـناس در منطقـه جنوب 
کرمـان  می گویـد: بارندگی هـای  سـال گذشـته، 
آسـیب های بیشـتری نسـبت به بارندگی هـای اخیر 
بـه کنار صنـدل و شـهر قدیـم جیرفـت وارد کـرده 

اسـت .
 علـی دانشـی بـا بیـان اینکـه وقـوع  بـاران همیشـه 
آسـیب را بـه دنبـال دارد می گویـد: وجـود آسـیب 
بعـد از بارندگـی عـادی اسـت امـا مـا بایـد هر سـاله 

اقدام هـای مرمتـی ماننـد گل انـدود کـردن روی آثار 
را انجـام دهیم کـه اثـر این آسـیب تخریبـی کاهش 

پیـدا کند.
 او ادامـه داد: بـه دلیـل اینکـه تخصیـص اعتبـاری 
صـورت نگرفتـه اسـت در 2 سـال اخیـر هیچگونـه 

مرمتـی روی آثـار اتفـاق نیفتـاده اسـت.
  این باسـتان شـناس جنوب کرمان با اشـاره به اینکه 
دو اثـر تاریخـی کنارصندل و شـهر تاریخـی جیرفت 
جزو آثار ملی ثبت شـده از پنجاه سـال قبل هسـتند 
افـزود: ایـن آثـار تاریخـی در زمره آثـار کاندید شـده 
بـرای ثبت جهانـی هسـتند که به خطـر افتـادن این 

آثار موضـوع ثبت جهانـی را بـه خطر می انـدازد.
 دانشـی افزود: اگر اثری بعد از نقشـه برداری و تعیین 
حریم و سـایر مـوارد مربـوط به ثبـت جهانی برسـد، 
بعد از ثبـت جهانـی  یونسـکو حمایـت مالـی الزم را 

بـرای حفاظـت از این آثـار بـر عهده مـی گیرد.
او بـا بیـان اینکـه هـر سـاله بـا نامـه نگاری هـای 
انجـام گرفتـه،  ضـرورت رسـیدگی بـه ایـن آثـار به 
مسـئوالن باالسـری گوشـزد می شـود ادامـه داد: در 
تپـه کنارصنـدل جنـس خـاک بـه دلیـل شـوره ای 
بـودن، اگر بـاران بـه صـورت مسـتقیم اثـر تخریبی 
شـدیدی نگذارد اما به دلیل اینکه خشـت خام اسـت 
و وجود، شـوره و نمـک در خاک واکنش هایـی که در 
خـاک بعـد از بـاران رخ می دهـد سـرعت تخریـب را 

بیشـتر مـی کند.

نبود اعتبار الزم برای حفاظت از آثار ملی
رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشـگری جیرفت  در 
رابطه با عملیـات حفاظتی آثار باسـتانی اظهـار کرد: 
اعتبـار کافـی بـرای حفاظـت و مرمـت آثار باسـتانی 

منطقـه وجود نـدارد. 
محمد سـاالری افزود: بـا تامیـن و تخصیـص  اعتبار 
الزم  می تـوان بـا  روکش حفاظتـی از الیـه گل اندود 
در سـطح اثر های باسـتانی از میزان تخریب کاسـت.
مـژده مشـایخی، روزنامـه نـگار و فعـال میـراث 
فرهنگـی در گفت وگـو بـا خبرگـزاری فـارس نیـز 
بـا گالیـه از بی توجهـی مدیـران اداره کل میـراث 

فرهنگـی اسـتان کرمان بـه اکتشـافات انجام شـده 
در دهـه هشـتاد و نـود در ایـن منطقـه می گویـد: 
متاسـفانه بی توجهـی به ایـن میراث کهـن، تخریب 
آثار باسـتانی برجای مانده این تمدن را سـبب شـده 
به گونـه ای کـه عـدم مرمـت و مسـقف نبـودن تپه 
کنارصنـدل موجب تخریب شـدید دیواره ایـن اثر و 
همچنین از بیـن رفتـن نیم تنه گلی معروف کشـف 

شـده در کنارصنـدل شـده اسـت.
مشـایخی گفـت: دیواره هـای شـهر قدیـم بـا قدمت  
دوران اسـالمی در جیرفت، نیـز در اثـر بارندگی های 
رگبـاری منطقه و عـدم مرمـت و گل اندود بـه عنوان 
الیـه حفاظتـی در روی ایـن آثـار تخریـب شـده اند. 
او ادامـه می دهـد: آثـار باسـتانی و تاریخی ارزشـمند 
جیرفـت نیازمنـد مرمـت اضطـراری هسـتند کـه 

متاسـفانه خبـری از تخصیـص اعتبار نیسـت.
 ایـن  فعـال حـوزه میـراث فرهنگـی مشـکل میراث 
منطقه را نداشـتن سـاختار اداری مسـتقل دانسته و 
افـزود: مهمترین مشـکل همه ایـن سـال های حوزه 
میـراث فرهنگـی جیرفت این اسـت که سـاختار این 
مجموعه در جیرفت هنوز به صورت نمایندگی اسـت 
و فقط ظاهـرا و در نوشـتار تابلـو! عنـوان اداره میراث 
فرهنگی دارد اما متاسـفانه چارت اداری نـدارد و باید 
گفـت، جیرفـت شـهری دارای تمـدن کهـن جهانی 

اسـت هنوز اداره میـراث فرهنگـی ندارد.
 آثار تمـدن کهن جیرفت کـه به همـه جهانیان تعلق 
دارد بـه دنبـال نادیده انـگاری و عـدم اولویـت بندی 
در حـال تخریـب و نابـودی اسـت. درهمیـن جنوب 
کرمـان جشـنواره های متعددی بـا نام هـای مختلف 
برای شناسـایی ظرفیت های این منطقـه و در نهایت 
توسـعه و رونق گردشـگری برگزار می شـود در حالی 
کـه، داشـته های ملمـوس و واقعـی منطقه کـه آوازه 
آنهـا در سـطح جهانـی اسـت بـدون در نظـر گرفتن 
حداقل اعتبـاری درحد گل انـدود این آثـار، در پیش 

چشـمان متولیـان امر در حـال نابودی اسـت. 
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کاغذ استان

رییـس کل دادگسـتری کرمـان از کمـک 79 
میلیارد و 327 میلیون و 473 هـزار ریالی انجمن 
حمایت زندانیان بـه خانواده زندانیـان نیازمند در 

10 ماهـه اخیر خبـر داد.
حجـت االسـالم ابراهیـم حمیـدی در نشسـت 
هیئت مدیـره انجمـن حمایـت زندانیـان کرمان 
از کمک 79 میلیـارد و 327 میلیـون و 473 هزار 
ریالـی انجمـن حمایـت زندانیـان بـه خانـواده 
زندانیـان نیازمنـد در 10 ماهـه اخیـر خبـر داد و 
گفـت: از ایـن میـزان، بالـغ بـر 50 میلیـارد ریال 
در قالـب مسـتمری بـه ایـن خانواده هـا پرداخت 

شـده اسـت.
او  افـزود: در 10 ماهـه امسـال ضمـن توزیـع 
سـبد های کاالیـی بـه ارزش بالـغ بـر 8 میلیـارد 
ریال در بیـن خانـواده زندانیان نیازمنـد و  هزینه 
آزادی 8 زندانـی بدهکار مالی نیز از سـوی انجمن 
حمایـت زندانیـان کرمـان پرداخت شـده اسـت.
رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان با اشـاره 
بـه اینکـه انجمـن حمایـت زندانیـان کرمـان از 
انجمن های برتر کشـور به شـمار می رود، تصریح 
کـرد:  پرداخـت کمـک هزینه هـای تحصیلـی، 
درمـان و اجـاره بهای منـزل، خرید لـواز التحریر، 
پرداخت هزینـه پابنـد الکترونیـک بـه 13 نفر از 
مددجویـان و پرداخت هزینـه انتقـال 13 زندانی 

به سـایر زندان هـای کشـور از جملـه کمک های 
انجمـن حمایـت زندانیـان کرمـان در 10 ماهـه 

امسـال  بوده اسـت.
نماینـده عالـی قـوه قضاییـه در اسـتان کرمـان 
تصریـح کـرد: در 10 ماهـه امسـال 61 خانـواده 
بـرای دریافـت وام  مددجویـان زندان هـا  
خوداشـتغالی به مبلغ 17 میلیارد و 600 میلیون 

ریـال بـه بانـک معرفـی شـده انـد.
او بـه انجـام 150 مـورد بازدیـد مقامـات قضایی، 
مدیرعامل و مـددکاران انجمن حمایـت زندانیان 
از منـزل خانواده زندانیـان نیازمند نیز اشـاره کرد 
و گفـت: طـی امسـال، 45 کالس آمـوزش  بـرای 
اشـتغال خانواده زندانیان و 45 جلسه کالس های 
مشاوره و روانشـناختی برای خانواده زندانیان نیز 

برگزار شـده است.

موسـوی قوام گفت: تعهد خیران طی 25 جشـن 
گلریـزان، 18میلیـارد و 300 میلیون تومـان بوده 
که از ایـن مبلغ، 85 درصد آن وصول شـده اسـت.

سـید حجت اهلل موسـوی قـوام با اشـاره بـه اینکه 
از ابتـدای امسـال تاکنـون، 202 زندانـی جرایـم 
غیرعمـد از زندان هـای اسـتان کرمـان بـا مبلـغ 
14 میلیـارد و 537 میلیـون تومان آزاد شـده اند، 
گفـت: از ایـن مبلـغ، 70 درصـد را خیران اسـتان 

پرداخـت کـرده اند.
او افـزود: همچنیـن ایـن تعـداد زندانـی از محـل 
کمک هـای مردمی، سـتاد دیه کشـور، بانـک ها، 
صندوق تامین خسارت و سـتاد دیه استان کرمان 

و اخـذ رضایـت شـاکی آزاد شـده اند.
مدیـر عامل سـتاد دیه اسـتان کرمـان با اشـاره به 
اینکه هم اکنـون  243 زندانی جرایـم غیرعمد در 
زندان هـای اسـتان کرمـان به سـر می برنـد، بیان 
داشـت: از ایـن تعـداد، 129 نفـر بدهـکار نفقـه و  
مهریه، 116 نفر بدهکار مالـی و بقیه آن ها بدهکار 

دیه و حوادث ناشـی از کار هسـتند.
او  با بیـان اینکه باالتریـن آمار موجـودی زندانیان 
جرایـم غیرعمـد مربـوط بـه زنـدان کرمـان و 
کمتریـن آن مربـوط بـه زنـدان منوجـان اسـت، 
تصریـح کـرد: زنـدان کرمـان بـا 111 مددجـو و 
منوجان با 2 نفر کمترین آمار موجـودی زندانیان 

جرایـم غیرعمـد را دارنـد.
موسـوی قـوام بـا بیـان اینکـه هـم اکنـون 243 
زندانـی جرایـم غیرعمـد در زندان هـای اسـتان 
کرمان بـه سـر می برنـد، گفـت: بـرای آزادی این 
تعداد زندانـی،  18 میلیارد تومان نیاز اسـت تا این 

افـراد بـه آغـوش گـرم خانـواده برگردند.
او افـزود:  از این تعداد موجـودی زندانی جرایم غیر 
عمد 14 نفر، مربوط بـه سـال 1400 و بقیه آن ها 
ورودی امسـال هسـتند که در  تالش هستیم این 

14 نفر از زندان آزاد شـوند. 
مدیر عامل سـتاد دیه اسـتان کرمان بیان داشـت: 
از ابتـدای امسـال 25 جشـن گلریـزان در سـطح 
اسـتان برگـزار شـده اسـت  کـه تعهـد خیریـن 
18میلیـارد و 300 میلیـون تومان بوده کـه از این 

مبلـغ 85 درصـد وصول شـده اسـت.

ســازمان  مدیــره  هیــات  عضــو 
ملــی زمیــن و مســکن در بازدیــد از 
پروژه هــای طــرح نهضــت ملــی مســکن 
در جنــوب اســتان کرمــان، گفــت: 
ــد  ــزار و 580 واح ــرای 2 ه ــروز ب ــا ام ت
ــاخت  ــرارداد س ــی مســکن ق نهضــت مل

منعقــد شــده اســت.
محمدمهــدی بلــوردی عضــو هیــات 
ــن و مســکن  ــی زمی ــازمان مل ــره س مدی
ــت  ــه جیرف ــود ب ــک روزه خ ــفر ی در س
گفــت: تاکنــون بــرای 2580 واحــد 
قــرارداد ســاخت منعقــد شــده کــه ایــن 
ــد  ــرار دارن ــرا ق ــه اج ــا در مرحل واحده
ــه  ــن ب ــذاری زمی ــه واگ ــن برنام همچنی
اســتعداد 700 واحد مســکونی در شــرف 
تحویــل بــه فرهنگیــان، متقاضیــان 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( و 

مددجویــان بهزیســتی قــرار دارد.
او افــزود: براســاس اعــالم اداره کل راه 
و شهرســازی جنــوب اســتان کرمــان 
ــامانه  ــی در س ــزار متقاض ــش از 32 ه بی

نهضــت ملــی مســکن ثبــت نــام 
کرده انــد کــه از ایــن تعــداد بیــش از 
ــده اند  ــرایط ش ــد ش ــر واج ــزار نف 20 ه
و براســاس اولیــن پاالیــش 8 هــزار و 
700 نفــر افتتــاح حســاب داشــته اند 
ــه  ــز وج ــم واری ــر ه ــزار و 120 نف و 3 ه

انجــام داده انــد.
ــا  ــه ب ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــوردی اب بل
اصــالح قیمــت قراردادهــای نهضــت 
ملــی، بــرای باقیمانــده یــک هــزار و 400 
واحــد فراخــوان شــده، انتخــاب ســازنده 
ــد  ــا در فراین ــن واحده ــود و ای ــام ش انج

ــد. ــرار گیرن ــاخت ق س

 کمک ميلياردی به خانواده های 
زندانيان نيازمند کرمان

خيران کرمانی، بيش از ۱8 ميليارد 
تومان به آزادی زندانيان کمک کردند

انعقاد قرارداد ساخت 2 هزار و ۵8۰ 
واحد مسکونی نهضت ملی در جنوب 

اعظمی ساردوئی با انتقاد از مظلوميت فرهنگ در بودجه سال آینده:

زیربنای اقتصاد با شکوفایی فرهنگ محکم می شود
نماینده مردم در مجلس یازدهم با انتقاد از سـهم اندک اعتبـارات بودجه ای 
در حـوزه فرهنگ و هنـر؛ گفت: فرهنـگ و اقتصـاد دو مقوله به هم پیوسـته 
هسـتند که فرهنـگ، زیربنای توسـعه اقتصادی نیز محسـوب می شـود، به 
بیانـی دیگـر اقتصاد وسـیله ای در راسـتای رشـد جامعه و کشـور اسـت که 
بـدون اهتمام و توجـه به مقولـه اقتصاد فرهنگ؛ توسـعه همه  جانبه کشـور 

ناقـص و ابتر خواهـد بود.
ذبیح اهلل اعظمی سـاردوئی در مورد سـهم ناچیز فرهنگ و هنـر از اعتبارات 
بودجـه ای در اسـتان هایی همچـون کرمـان، گفـت: جیرفـت یکـی از 
شهرسـتان های کوچـک کرمـان بـا تمـام وسـعت کمـش پیـش از انقالب 
یک سـالن سـینمایی و اجتماعات داشـت اما امروز از حداقل هـای تفریحی 
همچون سـالن ورزشـی اسـتاندارد هم محروم اسـت و سالن سـینمای این 
شهرسـتان تعطیـل شـده و صاحب سـالن سـینمایی چندیـن بار اقـدام به 

تغییـر کاربـری ایـن مجموعـه فرهنگـی کرده اند.
نماینـده مـردم جیرفـت و عنبرآباد در مجلس شـورای اسـالمی افـزود: این 
استان از داشتن مجتمع فرهنگی از جمله سالن سـینمایی و تئاتر استاندارد 

محروم اسـت که تمام این کمبودها به پای وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 
نوشـته شـده اسـت، واقعیت اینجاسـت کـه دو وزارتخانه میـراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی، فرهنگ و ارشـاد اسـالمی به واسـطه متولیان 
امـر بـه دسـت فراموشـی سـپرده شـده اند، نمونـه بـارز آن را در سـهم دو 

درصـدی بودجـه 1401 به وضـوح رویـت کردیم. 
او در ادامه با انتقـاد از بی اهمیتی به حـوزه فرهنگ و هنر، یادآور شـد: امروز 
مسائل اقتصادی و بهداشـتی در ارجحیت دولت و ملت اسـت اما باید در نظر 
بگیریم که مسـائل فرهنگی هم جـزو جدایی ناپذیر نیازهای مردم هسـتند، 
اتفاقات اخیری که شـاهد آن بودیم بخشـی از آن به مسـائل فرهنگی کشور 
بـاز می گـردد، متاسـفانه آمـوزش و پـرورش کـه بخـش آمـوزش را تقویت 

می کند بـه فرهنـگ بی تفاوت اسـت.
سـخنگوی کمیسـیون کشـاورزی، آب، منابـع طبیعـی و محیـط زیسـت 
مجلس شـورای اسـالمی، تاکید کرد: معاونان دو وزارتخانـه میراث فرهنگی 
و فرهنگ و ارشـاد اسـالمی باید با قدرت بیشـتر اعتبارت بودجـه فرهنگ و 
هنر را حمایـت کنند، اصـل و ریشـه انقالب اسـالمی یک انقـالب فرهنگی 

بوده اسـت که بر پایـه بینش توحیـدی بر تمامی شـئون فـردی و اجتماعی 
پایـه گـذاری شـده، دسـتیابی بـه کرامـت و شـرافت انسـانی، شـکوفایی 
اسـتعدادهای انسـان و حاکمیـت ارزش هـای معنـوی و فضائـل اخالقـی 
همچنین عـزت نفس، حرمـت و تحکیم مناسـبات انسـانی در جامعـه بوده 
اسـت. اعظمی بـا تاکیـد بر اینکـه اصـالح جامعـه در گـرو اصـالح فرهنگ 
اسـت؛ گفت: بنیان گذار جمهوری اسـالمی ایران، حضرت امام خمینی)ره( 
فرهنگ را منشـا همـه موفقیت ها و شکسـت های یـک ملت عنـوان کردند 
و اصـالح جامعـه را در گـرو اصـالح فرهنـگ می  دانسـتند بر همین اسـاس 
باید فرهنـگ را تقویت کنیـم؛ اختصاص اعتبـارات بودجه ای نـه تنها هزینه 

نیسـت بلکه سـرمایه گـذاری در تمـام حوزه ها اسـت.
عضو مجمـع نمایندگان اسـتان کرمان در پایان خاطر نشـان کـرد: فرهنگ 
و اقتصـاد دو مبحـث و مقوله به هم پیوسـته هسـتند که فرهنـگ، زیربنای 
توسـعه اقتصادی نیز محسـوب می شـود، به بیانی دیگـر اقتصاد وسـیله ای 
در راسـتای رشـد جامعه و کشـور  اسـت که بدون اهتمـام و توجه بـه مقوله 

اقتصاد فرهنـگ؛ توسـعه همه  جانبه کشـور ناقـص و ابتر خواهـد بود.

کارشناس باسـتان شناسـی جنوب کرمان: وقوع  باران هميشـه آسـيب را به دنبال دارد و وجود 
آسـيب بعـد از بارندگی عادی اسـت امـا ما بایـد هر سـاله اقدام هـای مرمتـی ماننـد گل اندود 
کـردن روی آثـار را انجـام دهيم که اثـر این آسـيب تخریبـی کاهش پيدا کنـد. به دليـل اینکه 
تخصيـص اعتبـاری صـورت نگرفته اسـت در 2 سـال اخيـر هيچگونه مرمتـی روی آثـار اتفاق 

نيفتاده اسـت
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ایمنی معادن ارتقا 
خواهد یافت

ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــاون وزی مع
اعــالم کــرد: تفاهم نامــه ســه جانبــه 
متشــکل از ایمیــدرو، معــاون امــور معادن 
ــت و وزارت  ــی وزارت صم ــع معدن و صنای
کار، بــرای ارتقــای ســطح ایمنــی معــادن 

ــد. ــد ش ــد خواه منعق
ــعه و  ــازمان توس ــا از س ــزارش ایرن ــه گ ب
نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی ایــران 
)ایمیــدرو(، »وجیــه اهلل جعفــری« در 
نشســت بــا معــاون روابــط کار وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ضمــن بیان 
ــه  ــت: تفاهم نام ــار داش ــب اظه ــن مطل ای
ایمنــی معــادن پــس از تشــکیل و بررســی 
مســائل مربــوط بــه معــادن، در بــازه 

ــد. ــد ش ــی خواه ــاه اجرای ــی کوت زمان
ــروه  ــز کارگ ــزود: در طــول ســال نی وی اف
مرتبــط بــا ایــن تفاهــم نامــه بــا برگــزاری 
جلســات مســتمر، اقــدام بــه پایــش 
ــرای  ــوه اج ــج نح ــرا و نتای ــی اج چگونگ
ــا  ــم ب ــا بتوانی ــرد ت ــد ک ــه خواه تفاهم نام
نظــارت پایــدار بــه ســمت ارتقــای ایمنــی 
ــر گام  ــداز صف ــم ان ــق چش ــادن و تحق مع

برداریــم.
جعفــری بــا بیــان اینکــه در تبصــره 5 
ــره  ــب به ــادن در قال ــون مع ــاده 14 قان م
وری، بهینــه و صیانــت از ذخایــر معدنــی و 
غیــره، بــه تامیــن منابــع مالــی آن اشــاره 
ــن تبصــره  شــده اســت، گفــت: ُحســن ای
ــز  ــش از واری ــه پی ــت ک ــن اس ــی ای قانون
ــوان  ــی ت ــه، م ــه خزان ــی ب ــوق دولت حق
ــا  ــن موضــوع ه ــرای ای 20 درصــد آن را ب

ــرد. ــت ک برداش
ــا  ــوع، ب ــن موض ــاره ای ــه داد: درب وی ادام
ــی  ــع معدن ــادن و صنای ــور مع ــاون ام مع
وزارت صمــت مذاکــره مــی کنیــم تــا 
بتوانیــم درصــدی از ایــن حقــوق را 
بــرای ایمنــی معــادن اختصــاص و آن 
را عملیاتــی کنیــم. بــرای انجــام یــک 
اتفــاق ارزشــمند در حــوزه ایمنــی معادن، 
نیازمنــد هماهنگــی بیشــتر میــان نهادهــا 

هســتیم.
»امیــر ولدخانــی« مدیــر ایمنــی، 
بهداشــت و محیــط زیســت ایمیــدرو 
ــات  ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــت ب ــن نشس در ای
ــادن،  ــی مع ــوزه ایمن ــده در ح ــام ش انج
ــوزش،  ــازی آم ــرای استانداردس ــت: ب گف
در حــال تدویــن اســتاندارد آموزشــی 
بــا دانشــگاه امیرکبیــر روی 36 عنــوان در 
ســطح کارشناســی و کارگــری هســتیم و 
پــس از ایــن مرحله، تحــت نظــارت وزارت 
کار و دانشــگاه مذکــور، عملیاتــی خواهــد 

شــد.

نامه ۱۱8 فعال بورسی به رئيس جمهور

ریيس جمهور بورس 
را حمایت کند 

ــه  ــاره ب ــا اش ــرمایه ب ــازار س ــال ب 118 فع
ــه  ــی و غیرمحرمان ــدون هماهنگ ــه ب نام
دوم بهمــن شــورای رقابــت مبنــی بــر لغو 
ــورس کاال و همچنین  عرضــه خــودرو در ب
ــورس  ــازمان ب ــس س ــن رئی ــر 5 بهم خب
از اثــر تصمیــم خلــق الســاعه شــورای 
ــاردی  ــزار میلی ــت 100 ه ــر اف ــت ب رقاب
ــازار ســرمایه و ضــرر ســهامداران،  ارزش ب
ــی ابراهیم رئیســی  خواســتار حمایت عمل

ــدند. ش
هــدف از نــگارش ایــن نامــه، حمایــت 
همــه جانبــه از مســیر شــفاف و ضــد رانت 
عرضــه خــودرو در بــورس کاال اســت. 
چــرا کــه ایــن اقــدام باعــث شــده عــالوه 
بــر جــان گرفتــن صنعــت خــودرو و 
ــن آمارهــای  رشــد تولیــد براســاس آخری
ــتناد  ــرور اس ــه م ــزرگ ب ــازان ب خودروس
ــمی  ــازار غیررس ــای کاذب ب ــه قیمت ه ب
خــودرو کمرنگ شــود و همــه مــردم برای 
ــه  ــی خــودرو ب ــای واقع ــت قیمت ه دریاف
ــگاه کننــد. قیمت هایــی  ــورس ن تابلــوی ب
کــه در صــورت حمایــت دولــت و افزایــش 
حجــم عرضــه خودروهــای تولیــد داخــل 
ــورس کاال، ظرف مــدت کوتاهــی آرام  در ب
ــد ســال  ــس از چن ــز پ ــردم نی ــه و م گرفت
پرالتهــاب بــازار خــودرو، شــرایط متعــادل 
و خریــد بــه صرفــه خــودرو را تجربــه 

ــرد. ــد ک خواهن
در شــرایطی کــه صنعــت اشــتغالزا 
و ارزشــمند خــودرو بــا اســتفاده از 
ــول  ــه اص ــر پای ــی و ب ــای داخل ظرفیت ه
ــازار  ــالح ب ــیر اص ــادی در مس ــم اقتص عل
ــا ایجــاد  قــرار گرفتــه، نگذاریــد عــده ای ب
ــرکت های  ــه ش ــازی علی ــیه و جوس حاش
خودروســازی و بــازار ســرمایه، کام 
تولیدکننــده، ســهامداران و مــردم را 

تلــخ کننــد.
آمــار رســمی معامــالت خــودرو در بورس 
کاال، حمایــت همزمــان ایــن اقــدام از 
تولیدکننــده، ســهامدار و مصــرف کننــده 
را نشــان مــی دهــد. بــه طــوری کــه 
ــودرو  ــزار و 844 خ ــروش 48 ه ــه ف نتیج
ــاه،  ــه اول بهمــن م ــا هفت ــورس کاال ت در ب
انتقــال 16.5 هــزار میلیــارد تومــان ســود 
ــردم  ــده، م ــه تولیدکنن ــب دالالن ب از جی
ــتمرار  ــر اس ــوی دیگ ــود. از س ــت ب و دول
عرضه چنــد مــدل خــودرو بیانگــر کاهش 
ــا در  ــن خودروه ــده ای ــف ش ــت کش قیم
عرضــه هــای بعــدی در بــورس اســت کــه 
ــرای  ــارها ب ــان فش ــن زم ــت از همی درس
توقــف عرضــه خــودرو در بــورس کاال 

ــت. ــوت گرف ق

معاون بانک مرکزی مدعی شد

 مبادالت بانکی ایران و ۱۰۰ بانک 
دنيا تحریم ناپذیر شد

معـاون امور بین الملـل بانک مرکـزی اعالم کـرد: مطابق سـند دولت 
مردمی، اولیـن اقـدام تحریم ناپذیر بانـک مرکـزی ایـران در تعامل با 
کشـور روسـیه انجام شـد. به گـزارش خبرگـزاری تسـنیم، در بانک 
مرکزی قـرارداد پولی بانکی میان ایران و روسـیه امضا شـد. بـا اجرای 
این قـرارداد، 52 شـعبه بانک ایرانی و 4 بانک خارجی در بسـتر سـپام 
از سـمت ایـران و 106 بانـک نیـز از طریق SPFS از سـمت روسـیه 
متصل می شـوند. از طرف ایـران بانـک شـهر و از طرف روسـیه بانک 
VTB مشـخص شـدند. در فاز اول این بانک ها برای اجرای آزمایشی 
هسـتند و پس از مدتی، دیگر بانک ها نیز اضافه خواهند شـد.  محسن 
کریمـی معـاون امـور بین الملل بانـک مرکـزی، در حاشـیه برگزاری 
مراسـم امضـای قـرارداد اتصـال سـامانه های پیام رسـان مالـی بیـن 
ایران و روسـیه، اعالم کرد: در یک سـال گذشـته سـند اقدام مشترک 
بین بانک های ایـران و روسـیه امضا و امـروز اولیـن اقدام از این سـند 
عملیاتی شـد. از امـروز سـامانه های پیام رسـان بانکی ملی دو کشـور 
به هم متصـل و ایـن امکان فراهم می شـود کـه همه بانک هـای عضو 
سـامانه پیام رسـان بانکی ملی ایران، با همه بانک های کشـور روسیه، 
تبادل پیام های اسـتاندارد بانکی داشـته باشـند. کریمی افـزود: همه 
بانک هـای ایرانـی در خارج کشـور و تمـام بانک هـای خارجی متصل 
به پیام رسـان ملی روسـیه که شـامل بیش از 100 بانک در 13 کشور 
خارجی اسـت می توانند با بانک هـای ایرانی تبادل پیام بانکی داشـته 
باشـند. وی اظهار داشـت: بانک مرکزی امـروز زمینه فنـی ارتباطات 
بانکـی را فراهم کرد تـا در این بسـتر تمـام پیام های اسـتاندارد بانکی 
شـامل حواله، ال سـی و ضمانت نامه بین بانک هـا قابل تبادل باشـد و 
این خدمـات بـرای تجـار و بازرگانان فراهم شـده اسـت. معـاون امور 
بین الملـل بانـک  مرکـزی دربـاره امـکان تحریم ایـن سـامانه بانکی، 
گفت: این اقدام تحریم ناپذیر و غیرقابل توقف توسـط دشـمنان هر دو 
کشـور اسـت و بنابراین بانک ها در یک زمین بازی ساخته شده توسط 
بانک های مرکزی دو کشـور با یکدیگر تعامل دارند و زیرسـاخت ها به 

هیچ عنوان غربی و وابسـته به نظام سـلطه نیسـت.

تعرفه  ۶ تا 3۱ درصدی واردات 
خودرو ابالغ شد

بر اسـاس بخشـنامه جدید منتشرشـده از سـوی گمرک، تعرفه های 
جدیـد واردات خودروهـای مختلـف بـا حجـم موتـور کمتـر از 
1200سی سـی تـا 2000سی سـی از 6درصـد تـا 31درصـد تعیین 
شـد. به گـزارش تسـنیم، در این بخشـنامه گمرک که هشـتم بهمن 
مـاه ابالغ شـده، آمـده اسـت: پیـرو بخشـنامه هیئـت وزیـران درباره 
تغییرات و اصالح سـود بازرگانی، نامه وزیر صنعت، معـدن و تجارت و 
کارگروه اقتصادی واردات خودرو سـود بازرگانی علی الحسـاب خودرو 
با حجم موتـور کمتـر از 1200 سی سـی تا 2000 سی سـی از شـش 
درصـد تا 31 درصـد تعیین شـده اسـت. در ادامه این بخشـنامه آمده 
است: موارد مندرج در جدول به جای مأخذ سـود بازرگانی ردیف های 
تعرفه مرتبـط و متناظر جـداول تعرفـه منضم بـه آیین نامـه اجرایی 
مقررات صـادرات و واردات سـال 1401 مبنای تعیین سـود بازرگانی 

علی الحسـاب قـرار می گیـرد. 

بنگاه های کوچک درگير اقتصاد غيررسمیخبر

بیش از نیمی از جامعه کاری بیمه نیستند
گزارش

فردای اقتصاد

قانون حداقل دسـتمزد در ایران می توانـد به گونه ای 
تغییـر کنـد کـه هـر دو سـوی ماجـرا -کارکنـان و 
کارفرماهـا- راضی تر باشـند. بـرای مثـال، کارگران 
کارگاه هـای کوچـک )بـا کمتـر از 5 عضـو( معموالً 
اشـتغال غیررسـمی دارنـد و بـه خاطـر دریافـت 
دستمزد کمتر از حداقل دسـتمزد، از داشتن مزایای 
بیمه هـم محـروم می شـوند. در حالی که اگـر برای 
ایـن دسـت کارگاه هـا دسـتمزد توافقی بـرای بیمه 
و شـمول قانـون کار به رسـمیت شـناخته شـود، به 
سـود کارکنان اسـت. همچنین تعیین یکسـان کف 
دسـتمزد در کل کشـور باعـث می شـود در برخـی 
مناطـق سـطح آن نسـبت بـه دسـتمزد میانگین و 
هزینه هـای مصرفی بسـیار بـاال یـا پایین باشـد. در 
حالی که تعییـن منطقه ای بـه نفع اشـتغال و تولید 

در برخـی مناطـق خواهـد بود.
یاسـر مالیـی پژوهشـگر اقتصـادی اخیـراً  طـی 
نشسـتی در موسسـه کار و تامیـن اجتماعـی بـه 
بررسـی اثربخشـی سیاسـت حداقـل دسـتمزد در 
ایـران پرداختـه اسـت و چنـد موضـوع را در مورد 
ایـن موضـوع مطـرح می کنـد؛ یکـی اینکـه هدف 
سیاسـت حداقل دسـتمزد در ایران چیسـت؟ دوم 
اینکه میـزان موفقیت ایـن سیاسـت در تحقق این 
اهداف بـه چه میزان بوده اسـت؟ و سـوم اینکه این 
سیاسـت چه آثاری بر بـازار کار ایران داشـته و چه 
راهکارهایی برای اصالح آن می توان پیشـنهاد داد؟ 
گزارشـی از ایـن نشسـت را در ادامـه می خوانیـد.

حداقل دستمزد
چگونه تعیین می شود؟

بـه گفتـه مالیـی، بـر اسـاس هـدف، می تـوان دو 
نـوع حداقـل دسـتمزد را نـام بـرد. یکی دسـتمزد 
معیشـتی )living wage( کـه بـا اسـتفاده از 
آن بتـوان یـک زندگـی آبرومنـد را اداره کـرد و نه 
اینکـه صرفـا نیازهـای اولیـه فـرد برطرف شـود و 
دوم دسـتمزد منصفانـه )fair( متناسـب با رشـد 
اقتصـادی. نکتـه دیگـر ایـن اسـت کـه حداقـل 
دسـتمزد بـر اسـاس کـم مهارت تریـن کارگـران 
تعییـن می شـود و لـذا دسـتمزد نهایـی بر اسـاس 

مهـارت بیشـتر، افزایـش خواهـد یافـت.
بـرای تعیین حداقل دسـتمزد، از شـاخص شـدت 
حداقـل دسـتمزد اسـتفاده می شـود کـه عبـارت 

اسـت از نسـبت حداقـل دسـتمزد بـه میانگیـن 
اسـاس  بـر  و  دنیـا  در  معمـوال  دسـتمزدها. 
 ،)ILO( دسـتورالعمل سـازمان بین المللـی کار
این شـاخص 50 درصـد تعیین می شـود کـه البته 
برای کشـورهای بـا درآمد باال، بـه دلیل بـاال بودن 
میانگیـن دسـتمزدها، کمتـر از 50 درصـد اسـت. 
در کشـور مـا ایـن میـزان حـدود 60 درصد اسـت 
که البتـه بـرای گروه های مختلـف متفاوت اسـت. 
برای مثال این نسـبت بـرای زنـان 70 درصد، برای 
مناطق روسـتایی 80 درصد و برای جوانان تا 100 
درصـد میانگین دسـتمزد متغیر اسـت. در رابطه با 
اسـتان های کم برخوردار نیز این نسـبت باالسـت. 
امـا بایـد توجـه داشـت که بـاال بـودن این نسـبت 
بـرای گروه هـای ذکر شـده، ناشـی از پاییـن بودن 
مخرج کسـر یعنـی میانگین دسـتمزد بـوده نه باال 
بـودن حداقل دسـتمزد، در حالی کـه میانگین کل 
به دلیل باالتر بودن دسـتمزدهای بخـش عمومی، 

در محـدوده 60 درصـد قـرار دارد.

حداقل دستمزد
 منطقه ای یا کشوری؟

 نکتـه دیگـر این اسـت که سـعی می شـود حداقل 
دسـتمزد بـر اسـاس بهـره وری نیـروی کار، سـن،  
صالحیت هـای فـردی، بخش هـای اقتصـادی، 
مناطـق جغرافیایـی و نوع شـغل، متفـاوت تعیین 
شـود تـا شـدت حداقـل دسـتمزد در بخش هـای 
مختلـف بـازار کار، متناسـب باشـد. نکتـه جالـب 
توجه این اسـت که ایـران جزو معدود کشـورهایی 
در جهـان اسـت کـه به دلیـل ثابـت بـودن حداقل 
دسـتمزد، هیـچ تنوعـی در حداقـل دسـتمزد آن 

وجـود نـدارد. 

یک سوم حقوق بگیران ایرانی کمتر از 
حداقل دستمزد می گیرند

سـوال بعـدی این اسـت کـه آیـا سیاسـت حداقل 
دسـتمزد در ایـران موفـق بـوده اسـت یـا خیـر. 
نتایـج بررسـی داده هـای بودجـه خانـوار طـی 
سـال های 1387 تـا 1399 نشـان می دهـد کـه 
حـدود یک سـوم مزدوحقوق بگیران کشـور، کمتر 
از حداقـل دسـتمزد حقـوق گرفته انـد. البته حتی 
افـرادی که باالتـر از این میـزان دریافت داشـته اند 
نیـز لزومـا بـه معنـی بهره منـدی بیشـتر آن هـا از 
ایـن سیاسـت نیسـت چـرا کـه ممکـن اسـت این 
افراد بهـره وری باالتری داشـته باشـند و مسـتحق 

دریافتـی باالتـر باشـند. همچنیـن در کنـار ایـن 
عامل، رونـد فزاینده نـرخ فقر طی سـال های مورد 
بررسـی، نشـان می دهد که ایـن سیاسـت در کنار 
سـایر سیاسـت های حمایتـی، نتوانسـته اسـت در 
کاهـش فقـر چنـدان موفـق باشـد. همچنیـن این 
سیاسـت باعـث توسـعه اشـتغال غیررسـمی در 
کشـور شـده اسـت به طـوری کـه در سـال 1397 
در کمتریـن میـزان، 55 درصـد از مـزد و حقـوق 
بگیـران، از محـل اشـتغال خـود دارای پوشـش 
بیمـه ای نبوده انـد و بـرای روسـتاییان این نسـبت 

بـه 73 درصـد افزایـش می یابـد.
نکتـه جالـب توجـه ایـن اسـت کـه همبسـتگی 
معناداری بین شـدت حداقل دسـتمزد و گسترش 
اشـتغال غیررسـمی در اسـتان های مختلف وجود 
دارد بـه طـوری کـه اسـتان هایی ماننـد کرمـان، 
سیسـتان و بلوچسـتان و گـرگان کـه در آن هـا، 
شـدت حداقـل دسـتمزد باالتـر اسـت، اشـتغال 

غیررسـمی بیشـتری دارنـد.

راهکارهای اصالحی برای حداقل
 دستمزد در ایران

در پایـان، این تحقیـق به ارائـه پیشـنهاداتی برای 
اصالح سیاسـت حداقل دسـتمزد و اثرگذاری بهتر 
آن می پـردازد. پیشـنهاد اول این اسـت کـه تعیین 
حداقـل دسـتمزد بصـورت اسـتانی و حتـی تا حد 
امـکان در صـورت وجـود تفـاوت، در سـطح شـهر 

و روسـتاها نیـز تعییـن شـود. بـه ایـن صـورت که 
مثـال در صـورت تصویـب سـقف 25 درصـد برای 
افزایـش حداقـل دسـتمزد، ابتـدا 15 درصـد آن 
بصورت سراسـری اعمال شـده و 10 درصـد مابقی 
در اختیـار مناطق قـرار گیرد تا در صـورت لزوم آن 

را اعمـال کنند.
نکتـه دیگـر بـه بنگاه هـای کوچـک برمی گـردد. 
بنگاه هـای 1 تـا 4 نفـر، حـدود 73 درصـد از کل 
اشـتغال و 50 درصـد از اشـتغال مـزد و حقـوق 
بگیـری کشـور را بـه خـود اختصـاص داده انـد اما 
تنها 16 درصد از اشـتغال رسـمی را در برمی گیرند 
که ایـن وضعیت نشـان دهنده عدم تطابـق حداقل 
دسـتمزد در کشـور بـا واقعیت هـای اقتصـادی 
بنگاه هـای کوچـک اسـت. ایـن وضعیـت را نمودار 

بـاالی گـزارش نمایـش می دهـد.
ایـن وضعیت باعـث می شـود افـراد شـاغل در این 
بنگاه هـا از مزایـای پوشـش حداقلـی مسـتمری 
بازنشسـتگی، بیمـه بیـکاری و از کارافتادگـی و 
همچنیـن سـایر حمایت هـای قانـون کار ماننـد 
ساعات کاری و استانداردهای محیط کار برخوردار 
نشـوند، چـرا کـه تحـت پوشـش قانـون کار قـرار 
نمی گیرنـد. لـذا پیشـنهاد می شـود کـه دسـتمزد 
توافـق شـده بیـن کارگـر و کارفرمـا بـه رسـمیت 
شـناخته شـود و فرد متناسـب بـا آن دسـتمزد، از 
بیمـه بازنشسـتگی و ازکارافتادگی و بیمـه بیکاری 

برخـوردار شـود 

صاد
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کاغذ اقتصادی

آن طـور کـه سـخنگوی کمیسـیون اجتماعـی 
مجلـس گفته، طبـق تصمیـم کمیسـیون، مقرر 
شـده حقوق کارکنـان دولت در سـال آینـده 30 
درصد افزایش یابد و مستمری مددجویان کمیته 
امـداد و سـازمان بهزیسـتی نیـز در سـال آینـده 

افزایـش 40 درصـدی داشـته باشـد.
بـه گفتـه حسـن لطفـی، در مـورد پرداخـت 
حقـوق خانواده هـای ایثارگـران نیـز تصمیـم بـر 
این شـد تا حداقل حقـوق کارکنـان دولـت برای 
خانواده هـای ایثارگران پرداخت شـود. وی متذکر 
شـده، تصمیمات کمیسـیون در قالب پیشـنهاد 
بـه کمیسـیون تلفیـق بودجـه سـال 1402 ارائه 
خواهـد شـد و در صـورت تصویب در کمیسـیون 
تلفیق و صحـن مجلس و تأییـد شـورای نگهبان 
بـه قانـون تبدیـل شـده و اجـرا خواهـد شـد. اما 
در حالـی احتمـاال بنـا بـه پیشـنهاد کمیسـیون 
اجتماعی مجلـس، حقـوق کارمنـدان 30 درصد 
افزایـش می یابـد کـه دولـت در الیحـه بودجـه 
1402، پیشـنهاد داده بـود که حقـوق کارمندان 

بـرای سـال آینـده 20 درصـد افزایـش یابد.
در تبصـره 12 الیحـه بودجـه 1402 آمده اسـت: 
ضریب حقوق گروه هـای مختلف حقـوق بگیر به 
میزان متوسـط 20 درصد براسـاس آخرین حکم 
کارگزینی بـه گونـه ای افزایـش یابد کـه مجموع 
حکم کارگزینی بـرای کارکنان رسـمی و پیمانی 
و مبلـغ قـرارداد منعقـده ماهانـه بـرای کارکنـان 
قـرارداد کار معیـن )مشـخص( و کارکنـان طرح 
خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشـکی به نسـبت مدت کارکرد 
از 70 میلیون ریـال )هفت میلیـون تومان( کمتر 
نباشـد. در بنـد 2 ایـن تبصـره نیـز عنـوان شـده 
اسـت که حقـوق بازنشسـتگان، وظیفه بگیـران و 
مشـترکان صندوق های بازنشسـتگی کشـوری و 

لشکری و سـایر صندوق های بازنشستگی وابسته 
بـه دسـتگاه های اجرایـی به میـزان متوسـط 20 
درصـد افزایـش می یابـد، بـه طـوری که پـس از 
اعمال ایـن افزایش، حکـم حقوق بازنشسـتگان، 
صندوق هـای  مشـترکان  و  وظیفه بگیـران 
بازنشسـتگی مذکور متناسـب با سـنوات خدمت 
قابل قبـول، از 63 میلیون ریال )6 میلیـون و 300 
هزار تومـان( کمتر نباشـد. بند سـوم تبصـره 12 
مـاده واحـده الیحـه بودجـه سـال 1402 مربوط 
به قانـون حمایـت از خانـواده و جوانـی جمعیت، 
امتیاز کم هزینـه عائله منـدی و حق اوالد اسـت. 
در این بند آمده اسـت در اجرای مـاده )16( قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک 
هزینه عائله منـدی و حـق اوالد، موضـوع بند )4( 
مـاده )68( قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری 
شاغلین و بازنشسـتگان به ترتیب 2280 و 1050 
و معـادل ریالـی امتیـاز مذکـور بـرای کارمنـدان 
مشـمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان 
دولـت تعییـن می شـود. البته پیـش از ایـن یک 
کارشـناس بـازار کار در گفت وگـو بـا خبرگـزاری 
خبرآنالیـن پیش بینـی کـرده بـود کـه مجلس، 

پیشـنهاد دولت برای حقـوق کارمنـدان را تغییر 
دهد. حمید حاج اسـماعیلی، کارشـناس بازار کار 
گفتـه بـود: پیش بینی مـن این اسـت کـه دولت 
نمی توانـد بـا توجـه بـه شـرایط و شـاخصه های 
اقتصادی که در کشـور وجـود دارد، مانـع افزایش 
دسـتمزد بـرای کارگـران و بازنشسـتگان شـود. 
حاج اسـماعیلی عنـوان کـرده بـود: مجلـس هـم 
من فکـر می کنم کـه این رقـم 20 درصـدی را که 
دولت پیشـنهاد داده، حتما تغییر خواهد داد و آن 

را افزایـش می دهـد.
سـید کاظـم دلخـوش، سـخنگوی کمیسـیون 
قضایـی و حقوقی مجلـس هم تاکیـد کـرده بود: 
افزایـش 40 درصدی تورم با افزایـش 20 درصدی 
حقوق و دستمزد همخوانی نداشته و غیرمنصفانه 
اسـت و مشـکالت کارکنان دولت را حـل نخواهد 
کـرد. همچنین بازنشسـتگان بـه هیچ عنـوان در 

شـورای عالی کار نماینـده ندارند.
وی گفته بـود: حقـوق 7 میلیـون تومانی بـا تورم 
فعلی بـه هیـچ عنـوان جوابگـوی نیازهـای مردم 
نبوده و این موضوعات از مسـائل مهمی اسـت که 

باید دقـت الزم دربـاره آن لحاظ شـود.

رییـس اتحادیـه نانوایـان سـنتی کشـور گفت: 
هنـگام صـدور حواله بـرای سـهمیه هـر نانوایی 
وزن کیسـه 40 کیلو گرم فاکتور می شـود اما در 
90 درصد این کیسـه هـا حداقل نیـم کیلو گرم 

وزن آرد کمتر اسـت.
مهـر، سیداحسـان  گـزارش خبرنـگار  بـه 
خاندوزی، وزیر امـور اقتصـادی و دارایی در یکی 
از نشسـت های خبری خـود عنـوان کـرده بود، 
98 درصد نانوایی های کشـور )58 هـزار نانوایی 
در شـهرها و 18 هزار نانوایی در روسـتاها( مجهز 
به مکانیزم هوشمند شـده اند. در ادامه، با اجرای 
مرحله نخست طرح هوشمندسازی یارانه آرد، از 
خروج روزانـه حداقل 5 هـزار تـن از 21 هزار تن 

آرد یارانـه ای توزیعی جلوگیری شـد.
بیـژن نـوروزی  مقـدم، رئیـس اتحادیـه نانوایان 
سـنتی تهران درباره گـم شـدن آرد در نانوایی ها 
به مهـر گفت: 22 دی امسـال مسـئول شـرکت 
فنـاوران امیـد که صاحـب دسـتگاه های پـز در 
نانوایی هـای دولتـی اسـت عنـوان کـرد، هنـوز 
بـرای نزدیک بـه 3 هـزار نانوایی دسـتگاه کارت 
خـوان مـورد نظـر نصـب نشـده اسـت. بنابراین 
از آمـار 81 تـا 83 هـزار نانوایـی فعال در سـطح 
کشـور بخشـی هنوز دارای این دستگاه نیستند. 
اگـر روزانـه 300 کیلـو گـرم آرد سـهمیه هـر 
نانوایـی دولتـی در کشـور باشـد بـا احتسـاب 3 
هـزار نانوایـی کـه دسـتگاه کارت خـوان ندارند 
900 هزار کیلـو گـرم آرد پخت و تحویـل مردم 
می شـوند امـا در اطالعـات ایـن شـبکه لحـاظ 

نمی شـود.
سرانه مصرف نان افاغنه در ایران

رئیـس اتحادیـه نانوایـان سـنتی تهـران بـه 
موضـوع دیگـر اشـاره کـرد و افـزود: طبـق آمار 
رسـمی کشـور در حال حاضر حـدود 6 میلیون 

افغانسـتانی در ایـران سـکونت دارنـد کـه آمـار 
غیررسـمی عـدد بزرگ تـری اسـت. اگـر اغراق 
نباشـد سـرانه مصرف آنها دو برابر ایرانیان است. 
بـه ایـن ترتیـب اگـر هـر ایرانـی 300 گـرم نان 
مصرفـی روزانه داشـته باشـد این عدد بـرای هر 
افغانـی بین 500 تـا 600 گـرم )بیشـتر از 2 نان 
بربری( می شـود. با یک محاسـبه سـاده به ازای 
این 6 میلیون نفـر و سـرانه مصـرف روزانه 600 

گـرم حـدود 3 هـزار و 600 تـن نان می شـود.
این مقـام مسـئول اظهـار کـرد: بسـیاری از این 
افاغنـه دارای کارت بانکی نبـوده و نقدی هزینه 
نـان را می پردازنـد. همچنین برخی شـهروندان 
نیز هنـگام خریـد کارت بانکی همراه نداشـته یا 
به هر دلیلـی کارت ندارند، نانوا نمی توانـد از ارائه 
سـرویس و خدمات به ایـن آنها خـودداری کند.

نـوروزی مقـدم بـا بیـان اینکـه مصـرف نـان 
صاحبـان نانوایی هـا و کارگـران آنهـا را هـم باید 
به آمـار فروش خـارج از شـبکه هوشـمند اضافه 
کرد، گفت: نانواهـا و کارگـران آنهـا روزانه بدون 
کشـیدن کارت مصرف روزانه خانـواده را تأمین 

می کننـد.

رئیـس اتحادیـه نانوایان سـنتی کشـور در ادامه 
سـخنان خود به کمبـود اوزانی کیسـه های آرد 
اشـاره کـرد و گفت: هنـگام صـدور حوالـه برای 
سـهمیه هـر نانوایـی وزن کیسـه 40 کیلـو گرم 
فاکتور می شـود امـا در 90 درصد این کیسـه ها 

وزن آرد کمتر اسـت.
او توضیح داد: این کیسـه ها بین نیـم تا یک کیلو 
گرم کسـری دارنـد زیـرا گندم هـا بـرای تبدیل 
شـدن بـه آرد کمـی رطوبـت دارنـد که پـس از 

تحویـل آردهـا، خـودش را نشـان می دهد.
نوروزی مقـدم ادامـه داد: اگـر سـهمیه روزانه 
83 هزار نانوایـی 300 کیلو گرم باشـد در واقع 
دو میلیـون و 400 هـزار کیلـو گـرم معـادل 
عبارتـی 2 هـزار و 400 تـن آرد روزانـه در 
نانوایی هـای کشـور توزیـع می شـود. اگـر 
این عـدد تقسـیم بـر 40 کیلـو گـرم )وزن هر 
کیسـه( شـود حـدود 600 هـزار کیسـه آرد 
روزانـه در سراسـر کشـور توزیـع شـده کـه به 
طـور میانگیـن نیـم کیلـو کسـری آرد دارنـد. 
ایـن عـدد در واقـع معـادل 300 تن می شـود 

کـه عـدد کوچکـی نیسـت.

تصميم جدید مجلس برای تغيير در رقم افزایش 
نان های گمشده پيدا شدحقوق کارمندان
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شـاخص کل بورس تهران در پایان معامالت روز گذشـته )دوشـنبه، 10بهمن ماه( بـا 2 هزار و 
506 واحد کاهـش در ارتفاع یک میلیـون و 539 هزار واحدی ایسـتاد.

به گـزارش خبرنـگار ایرنـا، شـاخص هم وزن بـا پنج هـزار واحـد کاهش بـه 479 هـزار و 639 
واحد و شـاخص قیمـت با 2 هـزار و 972 واحـد افت بـه 285 هـزار و 37 واحد رسید.شـاخص 
بـازار اول، یک هـزار و 736 واحد و شـاخص بـازار دوم، پنـج هـزار و 344 واحد کاهـش را ثبت 

کردنـد.
روزگذشـته در معامالت بورس تهران، بیـش از 11 میلیـارد و 762 میلیون سـهم، حق تقدم و 

اوراق بهادار بـه ارزش 67 هـزار و 592 میلیارد ریال معامله شـد.
همچنیـن صنایـع پتروشـیمی خلیـج فـارس )فـارس( بـا 665 واحـد، کشـتیرانی جمهوری 
اسـالمی ایران )حکشـتی( با 515 واحد، پتروشـیمی پارس )پارس( با 349 واحد، پتروشیمی 
پردیس )شـپدیس( بـا 335 واحد و پتروشـیمی نـوری )نـوری( بـا 330 واحد تاثیـر مثبت بر 
شـاخص بـورس داشـتند.در مقابـل توسـعه معـادن و صنایـع معدنـی خاورمیانه )میدکـو( با 
یک هزار و 559 واحد، شـرکت ارتباطات سـیار ایران )همـراه( با 359 واحـد، معدنی و صنعتی 

گل گهـر )کگل( بـا 326 واحد و معدنـی تاثیـر منفی بر شـاخص بورس همراه شـد.  

رئیـس مرکز تدوین مقـررات، ایمنـی حمل ونقـل، پدافند غیرعامـل و مدیریت بحـران وزارت 
راه و شهرسـازی از برنامه ریزی سـفرهای نوروزی 1402 از 24 اسـفند تا 15 فروردین خبر داد 
و گفـت: برنامه ریزی برای پیش فروش بلیت  سـفرهای نوروزی در دسـتور کار شـرکت راه آهن 

و سـازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای قـرار دارد.
به گزارش ایسـنا، رضا نفیسـی درباره تدابیر اندیشـیده  شـده برای سـفرهای نوروزی 1402 
با اعـالم اینکه زمـان اجـرای طـرح از روز 24 اسـفند تـا 15 فروردین اسـت، گفت: بـا توجه 
به تقـارن تعطیـالت نـوروزی سـال 1402 از سـوم فروریـن با ایـام مـاه رمضـان پیش بینی 
می شـود سـفرها در روزهـای قبـل از مـاه رمضـان اوج بگیـرد.  همچنیـن بـا توجـه بـه ایام 
مبـارک نیمـه شـعبان در 15 اسـفندماه، پیش بینی می شـود شـاهد آغـاز سـفرها همزمان 

با ایـن روز باشـیم.
رئیـس مرکز تدوین مقـررات، ایمنـی حمل ونقـل، پدافند غیرعامـل و مدیریت بحـران وزارت 
راه و شهرسـازی خاطرنشـان کـرد: پیش فـروش بلیت هـای راه آهـن و اتوبوس هـا توسـط 
سـازمان های مسـئول در دسـت برنامه ریـزی بـوده و در اسـرع وقـت اطالع رسـانی های الزم 

صـورت خواهـد گرفت.

رئیس کل سـازمان امور مالیاتی کشـور اعالم کرد: مودیان خوش حسـاب از معافیت ها بهره مند 
می شـوند و افرادی که کتمان درآمد دارند، جریمه شـده و مشـمول معافیت ها نخواهند شـد که 
در این راسـتا برای 350 هزار شـخص حقوقی و سـه میلیون شـخص حقیقی که بـرای عملکرد 
سـال گذشـته اظهارنامه ارائه نکرده بودند، اظهارنامـه بـرآوردی در حال تولید اسـت. به گزارش 
ایسـنا، داود منظور مـودی مـداری و مـودی محـوری را از اصـول اولیه نظـام مالیاتی دانسـت و 
گفت: بخش قابـل توجهی از فعـاالن اقتصادی، پرداخت مالیـات را وظیفه قانونی خود دانسـته و 
با خود اظهـاری، کار وصول مالیات را تسـهیل می کنند. در همین راسـتا مودیان خوش حسـاب 
از معافیت ها بهره مند شـده و افـرادی که کتمـان درآمد دارند جریمه شـده و مشـمول معافیت 
ها نخواهند شـد. رئیس کل سـازمان امور مالیاتی کشـور  با تاکید بر شناسـایی مودیـان جدید، 
اظهار کـرد: از ایـن پس نظـام مالیاتی بـرای افرادی کـه فعالیـت اقتصـادی دارند امـا اظهارنامه 
مالیاتـی ارائه نمی کننـد، اظهارنامه بـرآوردی تولید می کند. طبق اعالم سـازمان امـور مالیاتی، 
وی تصریح کـرد: در این راسـتا برای اولیـن بار در نظـام مالیاتی کشـور برای 350 هزار شـخص 
حقوقی و سه میلیون شـخص حقیقی که برای عملکرد سـال 1400 اظهارنامه ارائه نکرده بودند 

بر اسـاس اطالعات موجود در سـامانه ها، اظهارنامه بـرآوردی درحال تولید اسـت.

افت 2 هزار واحدی 
شاخص بورس

پيش فروش بليت  قطار و اتوبوس
  برای سفرهای نوروزی 

جریمه برای کسانی که درآمدشان
 را کتمان می کنند
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سيرجان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 140160319012004544 هیـات دوم موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانـم رضوان دریابیگی فرزند غالمرضا به شـماره شناسـنامه 3060251606 صادره 
از سـیرجان در یک قطعه باغ به مسـاحت 2700/28 متر مربع پالک  136 اصلی واقع در سـیرجان شـهر 
بلورد بخـش 39 کرمـان خریداری از مالک رسـمی آقـای علی آقـا دریابیگی محـرز گردیده اسـت. لذا به 
منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشـند مي توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم 

وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/26

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/11 
سعید نظری - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان     شناسه آگهی: 1441001

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سيرجان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 140160319012004900 هیات دوم موضـوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان 
تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقـاي غالمرضـا دریابیگی فرزنـد علي آقا به شـماره شناسـنامه 7 
صادره از سـیرجان در یک قطعه باغ مشـتمل بر سـاختمان به مسـاحت 3066/52 مترمربـع پالک 136 
اصلی واقع در سـیرجان شـهر بلورد بخش 39 کرمـان خریداری از مالک رسـمی آقای علـی آقا دریابیگی 
محرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در 

صورت انقضای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/26

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/11 
سعید نظری - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان   شناسه آگهی: 1441002

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سيرجان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 140160319012004551 هیـات دوم موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملـک سـیرجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صدیقه پورمعصومی فرزند غالمعباس به شـماره شناسـنامه 25 صادره 
از سـیرجان در یک قطعه زمیـن مزروعی بـه مسـاحت 3051/78 مترمربع پـالک 1575 اصلـی واقع در  
سـیرجان چهار گنبد روسـتای کهنوج بخش 38 کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای گرگعلی اکبری 
نسـب محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند.بدیهی اسـت در 

صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/26

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/11 
سعید نظری - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان   شناسه آگهی: 1441004

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سيرجان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 140160319012004539 هیـات دوم موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای علیجان عالئی فرزند حیدر به شـماره شناسـنامه 12 صادره از سـیرجان در یک 

باب خانه به مسـاحت 580/24 متر مربع پـالک 5627 اصلی واقع در سـیرجان روسـتای فخرآباد بخش 
37 کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای ابوتراب عتیقی محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را 
به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود 
را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 

طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/26 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/11 

سعید نظری - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی: 1441019

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سيرجان

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی)تجدید آگهی(

برابـر رای اصالحـی شـماره 140160319012004556 هیات دوم )که در رای قبلی مسـاحت اشـتباه 
قید گردیده اسـت( موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی 
مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانـم بتول 
غیاثی حافظی فرزند حسـین به شـماره شناسـنامه 15 صادره از در یک قطعه باغ به مسـاحت 8948/04 
مترمربع پـالک 3988 اصلی واقـع در  سـیرجان اراضی کمـال آباد بخـش 37 کرمان خریـداری از مالک 
رسـمی آقای حسـن غیاثی محرز گردیده اسـت.لذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصله 
15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت یک مـاه اعتراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و 
پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نمایند.بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/11

سعید نظری - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی: 1441318

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون متقاضی آقای رمضان صالحی فرزند حسـین درخواسـت تحدید حدود اختصاصی 
ششـدانگ  یک قطعه باغ مشـتمل بر زمین مزروعي به شـماره پالک  21 فرعی از 1924 
اصلی واقع در بخش 37 کرمان حسـین آباد آب باریکو به مسـاحت 17712/62 متر مربع 
را نموده که آگهـي تحدید حدود اختصاصي آن قبال منتشـر و به علت عـدم قید نوع ملک 

مي بایسـت آگهي تجدید گردد لذا ملک مـورد تقاضای نامبرده، نیـاز به تحدید حـدود دارد. اعمال تبصره 
ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسـر نمی باشد لذا حسـب درخواست شـماره 17635 مورخه 1401/11/9 
مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن به اسـتناد تبصره 5 قانون مزبور منتشـر و عملیات تحدیدی آن 
از سـاعت 8 صبح روز شـنبه مورخ 1401/12/6 در محل شـروع و بعمل خواهد آمد. لذا به مالک )مالکین( 
امالک مجـاور رقبه مزبور اخطـار می گردد کـه درموعد مقـرر در این اعـالم، در محل وقوع ملـک حاضر و 
در صـورت عدم مراجعـه مجاورین عملیـات تحدیدی با معرفـی مالک انجام و چنانچه کسـی بـر حدود و 
حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـد بر طبق ماده 20 قانون )اعتـراض به حدود ابتدا باید بـه اداره ثبت 
تسـلیم و ظرف یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت به دادگاه تقدیم نموده و گواهـی آن رابه اداره 
ثبت تسـلیم نماید(. بدیهی اسـت پس از گذشت مهلت یاد شـده هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهد بود .

تاریخ انتشار: روز سه شنبه مورخ: 1401/11/11
سعید نظری - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی: 1448753

آگهی فقدان سند مالکيت                                                        
چون آقای غالمعباس امیر محمدی بهرآسمان مالک ششدانگ پالک  625 فرعی از 564 
اصلی واقع در بخـش 45 کرمان با ارائه دو برگ شـهادت شـهود تصدیق شـده ادعا و اعالم 
نموده اصل سـند مالکیت پالک اخیر الذکر که قبال ذیل ثبـت 24645 صفحه 247 دفتر 
امالک 140 محلی جیرفت صادر و تسـلیم شـده اسـت بعلت جابجای  مفقـود گردیده از 

این اداره تقاضای صدور سـند مالکیت المثنی پالک فوق را نموده لذا بنا به درخواسـت نامبرده و برحسب 
دسـتور تبصره یک ماده 120 آییـن نامه - قانـون ثبت مراتـب در یک نوبـت آگهی  می گـردد تا چنانچه 
شـخص یا اشـخاصی مدعی انجام معامله نسـبت  به ملک مرقوم  و یا وجود اصل سـند مالکیت  مورد ادعا 
نزد خود می باشـند از تاریخ انتشـار آگهـی )یک نوبت اسـت( ظرف مـدت 10 روز مراتـب  را بـا ارائه اصل 

سـند مالکیت یا سـند معامله  کتبا به اداره  ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان جیرفت اعالم نمایند  بدیهی 
اسـت پس از انقضای مهلت مقرر در آگهـی )10روز( هیچگونـه ادعایی  از هیچکس مسـموع  نخواهد بود  
وایـن اداره وفق ضوابط و مقررات  نسـبت  به صدور سـند مالکیت المثنی بنـام مالک اقـدام خواهد نمود/.
جواد فاریابی .رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت.

شناسه آگهی: 1448122                                                                                                                                                                          

 آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل بـر بنـای احداثی  بـه مسـاحت 853.86متر 
مربع واقع در محمد آباد شـمبوی شـهر قلعه گنج قطعه چهار بخش 46 کرمان پالک 17 
فرعی از 524- اصلی مورد تقاضـای خانم معصومه علی بیگی محمدآبـاد  فرزند عباس به 
شـماره ملی 3150074096 نیاز به تحدید حدود اختصاصی دارد. لذا حسـب درخواست 

کتبی مالک مـورخ 1401/11/8 آگهی تحدید حـدود اختصاصی پالک فوق منتشـر و عملیات تحدیدی 
آن از سـاعت 8 صبح روز سـه  شـنبه مورخ 1401/12/9 در محل شـروع به عمل خواهد آمـد. لذا به مالک 
و مالکین مجاور رقبـه مذکور اخطار میشـود که در موعـد مقرر در ایـن آگهی در محل وقـوع ملک حاضر 
و چنانچه کسـی بر حدود و حقـوق ارتفاقـی آن واخواهی داشـته باشـد میتوانـد از تاریخ تنظیـم صورت 
مجلس تحدیدی لغایت 30 روز واخواهی خود را به اداره ثبت و اسـناد امالک کهنوج تسـلیم تـا به دادگاه 
صالحه ارسـال شـود. در غیر این صورت پس از انقضـای مهلت مذکور هر گونه ادعایی مسـموع نیسـت. 

تاریخ انتشار: سه شنبه 1401/11/11
 علی رحمانی خالص .رئیس اداره ثبت اسناد وامالک کهنوج .شناسه آگهی: 1448120

آگهی تحدید حدود اختصاصی      
چون ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل بـر بنـای احداثی  بـه مسـاحت 188.85متر 
مربـع واقع در بلوار شـهید اسـماعیلی شـهر کهنـوج قطعه یک بخـش 46 کرمـان پالک 
10662 فرعی از 2- اصلی مـورد تقاضای آقای ایمان نزهتی فرزند عزیزاله به شـماره ملی 
3161014472 نیاز به تحدید حدود اختصاصی دارد. لذا حسـب درخواست کتبی مالک 

مورخ 1401/11/8 آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک فوق منتشـر و عملیات تحدیدی آن از ساعت 8 
صبح روز دوشـنبه مورخ 1401/12/8 در محل شـروع به عمل خواهـد آمد. لذا به مالـک و مالکین مجاور 
رقبه مذکور اخطار میشـود که در موعد مقرر در این آگهـی در محل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسـی بر 
حدود و حقوق ارتفاقی آن واخواهی داشـته باشـد میتواند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی لغایت 
30 روز واخواهی خـود را به اداره ثبت و اسـناد امالک کهنوج تسـلیم تا به دادگاه صالحه ارسـال شـود. در 

غیر این صـورت پس از انقضـای مهلت مذکور هر گونه ادعایی مسـموع نیسـت.
  تاریخ انتشار: سه شنبه 1401/11/11

علی رحمانی خالص. رئیس اداره ثبت اسناد وامالک کهنوج. شناسه آگهی: 1448118

آگهی تحدید حدود اختصاصی      
چون ششدانگ یک قطعه زمین مشـتمل بر بنای احداثی  به مسـاحت 607.64متر مربع 
واقع در محمد آباد شـمبوی شـهر قلعه گنـج قطعه  بخـش 46 کرمان پـالک18 فرعی از 
524 - اصلی مورد تقاضای خانـم مریم علی بیگی محمدآباد  فرزند عباس به شـماره ملی 
3161260686 نیاز به تحدید حدود اختصاصی دارد. لذا حسـب درخواست کتبی مالک 

مورخ 1401/11/8 آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک فوق منتشـر و عملیات تحدیدی آن از ساعت 8 
صبح روز سـه شـنبه مورخ 1401/12/9 در محل شـروع به عمل خواهد آمد. لذا به مالک و مالکین مجاور 
رقبه مذکور اخطار میشـود که در موعد مقرر در این آگهـی در محل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسـی بر 
حدود و حقوق ارتفاقی آن واخواهی داشـته باشـد میتواند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی لغایت 
30 روز واخواهی خـود را به اداره ثبت و اسـناد امالک کهنوج تسـلیم تا به دادگاه صالحه ارسـال شـود. در 

غیر این صورت پـس از انقضای مهلت مذکور هر گونه ادعایی مسـموع نیسـت.
تاریخ انتشار: سه شنبه: 1401/11/11

علی رحمانی خالص. رئیس اداره ثبت اسناد وامالک کهنوج. شناسه آگهی: 1448117

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی  بـه مسـاحت 30000 متـر مربع واقـع در 
روسـتای کوتک شـهر کهنوج قطعه یک  بخش 46 کرمان پالک 961 فرعی از 86- اصلی 
مورد تقاضـای آقای حسـین الـه وردی فرزند علـی شـماره ملـی 3161087976 نیاز به 
تحدید حـدود اختصاصی دارد. لذا حسـب درخواسـت کتبی مالـک مـورخ 1401/11/5 

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک فوق منتشـر و عملیات تحدیدی آن از سـاعت 8 صبح روز یکشنبه 
مـورخ 1401/12/7 در محل شـروع به عمل خواهد آمد. لـذا به مالک و مالکین مجاور رقبـه مذکور اخطار 
میشـود که در موعد مقـرر در ایـن آگهی در محـل وقوع ملـک حاضر و چنانچه کسـی بر حـدود و حقوق 
ارتفاقی آن واخواهی داشته باشد میتواند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی لغایت 30 روز واخواهی 
خود را به اداره ثبت و اسناد امالک کهنوج تسـلیم تا به دادگاه صالحه ارسال شـود. در غیر این صورت پس 

از انقضـای مهلت مذکور هر گونه ادعایی مسـموع نیسـت. 
تاریخ انتشار سه شنبه 1401/11/11

علی رحمانی خالص .رئیس اداره ثبت اسناد وامالک کهنوج .شناسه آگهی: 1447951

خبر
»شکارچيان«

 بالی جان »بهشت 
پرندگان ایران«

رئیـس اداره ذخیره گاه زیسـت کره میانکاله، 
میانکاله را »بهشـت پرندگان ایران« و گفت: 
مسـئوالن انتظامـی، امنیتـی و قضایـی باید 
برخـورد محکم تـری با شـکارچیان داشـته 

. شند با
بـه گـزارش ایسـنا، چندیـن سـال اسـت در 
فصـل ورود پرنـدگان مهاجـر بـه میانکالـه، 
شـکارچیان بـه طمع شـکار ایـن پرنـدگان 
زیبا دسـت بـه اسـلحه می برنـد که یکـی از 
گسـترده ترین ایـن حمـالت اوایـل دی مـاه 
سال جاری رخ داد و50 شکارچی نقابدار وارد 
میانکاله شـدند ولی این بـار قبل از رسـیدن 
آنـان بـه مقصـد، محیـط بانـان وارد عمـل 
شـدند و تـا توانسـتند پرنـدگان را از تیررس 
شـکارچیان فراری دادند. ایـن تالش محیط 
بانان باعث شد تیرهای شـکارچیان به هدف 
ننشـیند اما نگرانـی محیط بانان از بازگشـت 

دوبـاره ایـن شـکارچیان نقابدار اسـت.
علی کالنه در گفتگو با ایسـنا درباره حمالت 
مکـرر بـه ایـن منطقـه اظهـار کـرد: حضور 
شـکارچیان غیرمجـاز موضوعـی اسـت که 
به دلیل شـرایط فرهنگی موجود نـه تنها در 
میانکاله بلکه در سـایر مناطق نیز از گذشـته 
به صورت غیرقانونـی اتفاق می افتاده اسـت.

وی بـه علـت برجسـته شـدن آخریـن مورد 
حمله به آشـوراده در اوایل دی ماه اشـاره کرد 
و گفـت: برجسـته شـدن آن به علـت رفتار و 
تخلفات غیرمعمول شـکارچیان بوده اسـت.
کالنه میانکالـه را »بهشـت پرنـدگان ایران« 
دانست و درباره این زیستگاه توضیح داد: این 
زیسـتگاه بی نظیر و نـادر، بهترین زیسـتگاه 
تاالبـی کشـور اسـت. حضـور شـکارچیان 
غیرمجـاز به این شـکل اصـال برازنـده مطقه 
نیسـت و اگر نتوانیـم منطقه را حفـظ کنیم، 

تبعـات آن قابل تصـور نخواهـد بود.
رییس اداره ذخیـره گاه زیسـت کره میانکاله 
دربـاره تلفـات پرنـدگان ایـن منطقـه 
گفـت: طـی دو سـال اخیـر تلفاتی ناشـی از 
شـکارغیرمجاز پرندگان را نداشـته ایم اما در 
سـال گذشـته نزدیک بـه 200 تـا 300 هزار 
پرنـده بـه علـت مسـمومیت ایجاد شـده در 
محیـط آبـی تلف شـدند کـه ایـن مـورد نیز 

محصـول بی توجهـی انسـان ها اسـت.
کالنه با بیان اینکه رفتارهای هنجارشـکنانه 
تبعاتی را به دنبـال دارد، گفـت: ضمن اینکه 
جمعیـت پرنـدگان میانکالـه در چند سـال 
اخیر نرخ نزولی داشـته اسـت، اگـر پرندگان 
مهاجر منطقه احسـاس امنیت خـود را برای 
شـرایط زیسـت در میانکاله از دسـت دهند، 

منطقـه را تـرک می کنند.

خالی کردن حساب در 
پوشش فروش اقساطی 

طال و جواهر
رئیـس پلیـس فتـا از بازداشـت فـردی که با 
ایجـاد یـک درگاه جعلـی پرداخت اقـدام به 
کالهبـرداری از شـهروندان با ترفنـد فروش 

اقسـاطی طـال و جواهر خبـر داد.
بـه گـزارش ایسـنا، سـرهنگ داود معظمی 
گـودرزی در این بـاره گفـت: مدتـی قبـل 
تعـدادی از شـهروندان بـه پلیـس فتـای 
پایتخـت مراجعـه و با طـرح شـکایتی اعالم 
کردنـد که مبالـغ زیـادی بصـورت غیرمجاز 
از حسـاب بانکـی وی برداشـت شـده اسـت.
وی ادامـه داد: یکی از مالباختـگان پرونده در 
اظهـارات خود گفـت قصد خریـد یک پالک 
و زنجیـر طـال را داشـته و در فضـای مجازی 
مشغول جسـتجو بوده که یک سایت فروش 
طـال و جواهـرات بـه صـورت اقسـاط بـدون 
چک و ضامن را مشـاهده کرده و وارد آن شده 
اسـت. او بدون بررسـی و اطمینـان از هویت 
گرداننـدگان سـایت مذکـور یـک پـالک و 
زنجیر خریداری و بـرای واریز پیش پرداخت 
آن بـه مبلـغ پنجـاه میلیـون ریـال از طریق 
درگاه موجـود در همـان سـایت اقـدام کرده 
که بـا تراکنش ناموفـق مواجه شـده و پس از 
دقایقی متوجه شـده که مبلغ پانصد میلیون 

ریال از حسـاب اش کسـر شـد.
وی افـزود:  کارشناسـان پلیس فتـا پایتخت 
پـس از مطالعـه اظهـارات شـکات اقدامـات 
خـود را آغـاز کـرده و متوجـه شـدند همـه 
مالباختـگان پرونـده فـوق از طریـق درگاه 
جعلی یـک سـایت با پوشـش فـروش طال و 
جواهر بصورت اقسـاطی مـورد کالهبرداری 
قرار گرفتـه اند،با بررسـی همه جانبـه و بهره 
گیـری از روش هـای علمـی و فنـی موفق به 
شناسـایی هویـت گرداننده سـایت شـدند.
گودرزی خاطرنشـان کرد: با به دسـت آمدن 
اطالعـات هویتـی و مشـخص شـدن محـل 
اختفـای مجرم،مامـوران پـس از تشـریفات 
قضایـی متهـم را در یـک اقـدام پلیسـی در 
یکـی از مناطق شـمالی تهران دسـتگیر و به 
همـراه تجهیـزات الکترونیـک بـه پلیس فتا 
منتقل شـد. وی افـزود: متهم پـس از حضور 
در پلیس فتا پایتخت و مشـاهده مسـتندات 
موجـود در پرونـده جـرم خـود را پذیرفـت و 
گفت کـه بـا ایجاد یـک سـایت فـروش طال 
و جواهر بصورت اقسـاطی سـوژه هـای خود 
را جـذب کـرده و بـه بهانـه دریافـت پیـش 
پرداخت با اسـتفاده از یک درگاه جعلی اقدام 
بـه کالهبـرداری از مراجعه کننـدگان کرده 
اسـت. رئیس پلیـس فتای تهـران بـزرگ به 
شـهروندان توصیـه کـرد: چنانچـه اقـدام به 
خریـد اینترنتـی می کننـد حتمـا از هویـت 
فروشـگاه و گردانندگان آن اطمینان حاصل 
کـرده و در هنـگام ورود اطالعـات کارت و 
حسـاب بانکـی، مالحظـات امنیتـی الزم را 

رعایـت کنند.

راه اندازی باشگاه هایی برای سالمت 
اجتماعی نوجوانان محالت از سال ۱۴۰2

معاون پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از 
راه اندازی باشگاه سالمت نوجوانان در محالت از سال آینده خبر داد.

آرزو ذکایی فر در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اجرای طرح مانا )مشارکت 
اجتماعی نوجوانان( که در راستای ارتقاء توانمندی ها و مشارکت 
دانش آموزان در گروه های سنی 15 تا 18 سال دختران و پسران توسط 
سازمان بهزیستی اجرا می شود، اظهار کرد: چند سال از اجرای این طرح با 
رویکرد همیاری و مشارکت اجتماعی نوجوانان با گروه سنی 15 تا 18 سال 
که عالوه بر ارتقاء توانمندی همیاری جمعی نوجوانان به ارتقاء عزت نفس 
و اعتماد به نفس، استقالل طلبی، مهارت های حل مسئله و خودکارآمدی 
و فرآیند هویت یابی و هویت پذیری آنها نیز کمک می کند، می گذرد. وی با 
بیان اینکه در حال حاضر 1500 گروه مشارکت اجتماعی نوجوانان در سطح 
محالت با کمک تسهیلگران محلی فعالیت می کنند، افزود: این گروه ها 
عالوه بر دریافت آموزش های الزم، درباره چگونگی شناسایی و احصای 
نیازهای خود، اطرافیان و محله زندگی شان و همچنین اولویت بندی و ارائه 
پروژه های عملیاتی برای رفع این چالش ها فعالیت دارند. معاون پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی ادامه داد: نوجوانان عالوه بر اینکه در 
این گروه ها آموزش های الزم را دریافت می کنند طی سال جاری توانستند 
حدود 600 پروژه را به مرحله اجرا برسانند. ذکایی فر با اشاره به اینکه سازمان 
بهزیستی منابع اعتباری را برای راهبری و انجام پروژه ها در اختیار این 
گروه ها قرار می دهد، اعالم کرد که یکی از اجزای توانمندی گروه نوجوانان 
این است که خودشان نیز از بخش های مختلف دولتی، غیردولتی و خیرین 
حمایت یابی و حمایت گیری کنند؛ به طوری که در سال جاری حدود یک 
میلیارد نیز سهم آورده داشته اند و توانستند برای اجرای پروژه هایشان 

منابع مالی جذب کنند.

خزعلی: جوانان را به سمت مهارت های 
کاربردی  سوق دهيم

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با بیان اینکه کنگره بین المللی 
زنان تاثیرگذار ثمرات بسیار خوبی در این مدت کوتاه داشت و ان شاءاهلل 
در آینده هم ثمرات بسیار بزرگتری را در ابتدا خواهیم داشت. به گزارش 
ایسنا، انسیه خزعلی در همایش بانوی فرزانه )گرامیداشت روز زن و مقام 
مادر( که در کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد  افزود: 
نمایشگاهی که از آثار بانوان در حاشیه کنگره برپا شده بود مورد توجه 
مهمانان ما از کشورهای مختلف قرار گرفت. گاهی اوقات برخی داشته ها را 
به دلیل مشغله های بسیار نمی بینیم. می توانیم از این دستاوردها برای صدور 
افکار، آداب، ایده های برتر، ابداعاتی که در زنان و جوانانمان وجود دارد و برای 
شکوفایی بیشتر در کشور و رونق اقتصادی بهره ببریم. معاون امور زنان و 
خانواده رئیس جمهور با بیان اینکه در این چند روز تفاهم نامه و قرارهایی 
برای ایجاد تفاهم نامه های بیشتر با نهادها و وزارتخانه ها و کشورهای دیگر 
برگزار شد گفت: امید است شما هم با همتی که دارید پشتیبانی کنید و با 
مهارت آموزی که نیاز است از دبیرستان شروع کنیم تا جوانان را به سمت 
مهارت های کاربردی  سوق دهیم و اینطور نباشد که آموزش را به صرف 
آموزش و بدون مهارت آموزی داشته باشیم. خزعلی ادامه داد: ان شاءاهلل 
دبیرستان هایی که به طور خاص مهارت آموزی برای دختران و به طور ویژه 
برای فارغ التحصیالن دبیرستان داشته باشیم و زمینه ایجاد کار و مهارت 
را برای آنها فراهم کنیم. امیدواریم با نگاه خیرین برای تجهیز مدارس از 
توانمندی های مردم کمک گرفته و پوشش دهی مناسبی برای دختران 

داشته باشیم.

خبر مشاور وزیر آموزش وپرورش در اجرایی سازی سند تحول بنيادین:

تبدیل مدارس  به هیأت امنایی بدون اخذ »شهریه« خواهد بود
گزارش

ایسنا
مشـاور وزیر آموزش وپرورش در اجرایی سـازی سـند 
تحـول بنیادیـن با اشـاره بـه برخـی نقدهـای مطرح 
شـده در خصـوص هیـأت امنایـی شـدن 25 درصـد 
مدارس کشـور بر اسـاس سـند تحول دولت و تبدیل 
ایـن طـرح بـه بهانـه ای بـرای اخـذ شـهریه از اولیـاء 
گفت: بر اسـاس سـند تحول دولت، تبدیل 25 درصد 
مدارس کشـور به مـدارس هیـأت امنایی بـدون اخذ 
شـهریه خواهد بود و ایـن طـرح در راسـتای افزایش 
کیفیـت مدرسـه از طریـق فعال سـازی ظرفیـت  
مدیریتـی و تربیتـی خانواده هـا، معتمدیـن محلـی، 
نهادهـای علمـی و حاکمیتـی و معلمـان مـدارس 

مطرح شـده اسـت.
به گزارش ایسـنا، علی پارسـانیا در مـورد اینکه برای 
سـال آینـده قـرار اسـت 25 درصـد مـدارس کشـور 
به صـورت هیئت امنایـی اداره شـوند و خانواده هـا 
در ایـن مـورد نگرانی هایـی را داشـته اند، اظهـار 
کـرد: در سـند انتظـارات رئیس جمهـور از وزارت 
آموزش وپـرورش، مجموعـه ای از اقدامـات تحولـی 
مطرح شـده اسـت که یکی از آن ها تبدیل 25 درصد 
مـدارس دولتی در طول سـه سـال به مـدارس هیات 
امنایی اسـت، لذا در سـال تحصیلی آینده 25 درصد 
مدارس کشـور هیات امنایـی نخواهند شـد و این کار 

در طول سـه سـال انجـام می شـود.

هیات امنایی شدن مدارس
 با سند تحول بنیادین آموزش وپرورش 

سازگاری جدی دارد
وی ادامـه داد: در خصـوص اداره مـدارس بـه صورت 
هیأت امنایـی، بین سـند تحـول بنیادین آمـوزش و 
پرورش و سـند انتظارات دولت اشـتراک نظـر وجود 
دارد. اوالً مبانـی نظـری سـند تحول می گویـد عموم 
مـدارس کشـور در صـورت امـکان بایـد بـه صـورت 
هیـأت امنایـی مطـرح شـوند. ثانیـاً هـدف عملیاتی 
13 سـند تحول بنیادین و راهکارهـای آن بر افزایش 
نقش شـوراهای مدرسـه تأکیـد دارد کـه اداره هیأت 
امنایـی مـدارس یکـی از سـازوکارهای اجـرای ایـن 
راهکارهـای سـند اسـت. ثالثـاً پیش نویـس الگـوی 
مفهومـی مدرسـه تـراز سـند می گویـد کـه یکـی از 
مهمترین ویژگی هـای مدیریت مدرسـه تحول یافته، 
مدیریـت شـورایی مبتنـی بـر خـرد جمعـی اسـت 
که هـم در سـطح طراحـی برنامه هـای مدرسـه باید 
فعال شـود و هـم در اجـرای برنامه ها و هـم نظارت بر 
برنامه هـا؛ با این حسـاب، تبدیـل 25 درصـد مدارس 

کشـور به مدارس هیـأت امنایی در طول سـه سـال، 
گام نخست اسـت و هدف این اسـت که تمام مدارس 
کشـور که امکانـش را دارند بـه صورت هیـأت امنایی 
اداره شـوند. ایـن دقیقـاً همـان چیزی اسـت کـه در 
مبانـی نظری سـند بـدان تصریح شـده اسـت و خود 

سـند نیـز زمینـه آن را فراهم کرده اسـت.
وی ادامـه داد: بـه زودی پیش نویس الگـوی مفهومی 
مدرسه تراز سـند تحول پس از اعتبارسـنجی درونی 
منتشـر خواهد شـد تا در معرض نقد عمـوم خبرگان 
و معلمـان و مدیران قـرار بگیـرد و پـس از اصالحات 

الزم، مبنـای عملکرد مدارس شـود.

الگوی گذشته برای اداره مدارس هیات 
امنایی اشتباه بود

 پارسـانیا بـا تشـریح نـگاه سـند تحـول بـه مـدارس 
هیئت امنایـی اظهـار کرد: تفـاوت جدی بیـن منظور 
سـند تحـول از هیئت امنایـی شـدن مـدارس بـا 
مـدارس هیئت امنایـی فعلـی وجـود دارد و الگویـی 
کـه اکنـون در اداره مـدارس هیئت امنایـی اسـتفاده 
می شـود، اشـتباه اسـت و منجـر بـه تحقـق اهـداف 
سـند تحـول نمی شـود. مـدارس هیئت امنایـی 
موجـود در فعال سـازی ظرفیت هـای کم نظیـر 
خانواده ها، نیروهای معتمد جامعـه محلی، خبرگان، 
کارشناسـان و صاحب نظـران و حتـی معلمـان در 
اداره مدرسـه موفـق نبوده انـد و از سـوی دیگـر ایـن 
مـدارس بهانـه ای بـرای اخـذ وجـه از دانش آمـوزان 
شـده اند. مـدارس هیئت امنایـی کـه مدنظـر سـند 
تحول انتظارات و مبانی نظری سـند تحـول بنیادین 
اسـت بـا مـدارس هیئت امنایـی کـه اکنـون فعـال 

هسـتند، اشـتراک لفظـی دارد.

 هدف از هیات امنایی کردن مدارس؛ حرکت 
به سمت مدارس تحولی است

مشـاور وزیر آموزش وپـرورش اظهار کـرد: موفقیت 
در اجـرای ایـن بند از سـند تحـول دولت، مسـتلزم 
مطالعـه دالیـل انحـراف مـدارس هیـأت امنایـی 
فعلـی از اهداف اولیه اسـت که باید توسـط سـازمان 
مشـارکت ها انجـام شـود و بـر اسـاس آن الگـوی 
پیاده سـازی هوشـمندانه و کارشناسی شـده ای ارائه 
شـود که تجربه ناموفق گذشـته دوباره تکرار نشـود. 
آقـای وزیـر مسـئولیت ایـن طراحـی را به سـازمان 
مشـارکت های مردمـی داده انـد تـا به نحوی نشـود 
که به یـک بـاره تابلـوی مـدارس دولتـی بـه عنوان 
هیأت امنایـی تغییـر کند، بـدون اینکـه روح حاکم 

بر ایـن الگـو پیاده شـود.

در مدارس هیأت امنایی ایده آل، مدیر باید 
بر اساس پیشنهاد هیأت امنا انتخاب شود

مشـاور وزیـر آموزش وپـرورش در اجرایی سـازی 
سـند تحول بنیادیـن ادامـه داد: الزمه یک مدرسـه 
تحولـی داشـتن، تفویـض اختیـارات بـه مدرسـه و 
هیـأت امنـای مدرسـه اسـت، تـا جایـی کـه مبانی 
نظـری سـند تحـول می گویـد هیـأت امنـا می تواند 
مدیـر مدرسـه را بـه منطقـه پیشـنهاد دهـد. البتـه 
این مـوارد را می تـوان به تدریـج و با اصـالح قوانین و 
مقررات پیگیری کـرد و اینگونه نیسـت که به محض 
هیأت امنایی شـدن یک مدرسـه، تمام اختیارات در 
وضعیـت ایـده آل به هیـأت امنـا داده شـود. این یک 
حرکت تدریجی هوشـمندانه اسـت که بایـد به مرور 

و با اصـالح قوانیـن و مقـررات انجام شـود.

حدود و اختیارات هیات امنا مدارس باید 
افزایش یابد

وی در پاسـخ به این پرسـش کـه امروز هـم مدارس 
هیئت امنایـی از بیـن افـراد واجـد شـرایط کـه در 
سـند تحـول آمـده اسـت، انتخـاب می شـوند، امـا 
عمـاًل هیئت امنـا نقشـی در مدیریـت مدرسـه ندارد 
و چگونـه می خواهیـد در آینـده ایـن کار را ممکـن 
نماییـد، اظهـار کـرد: دو تفـاوت عمـده در منظـور 
سـند تحـول دولـت از هیئت امنایـی شـدن مدارس 
وجـود دارد. اولین تفـاوت این اسـت کـه در مدارس 
هیئت امنایـی فعلـی، هیات امنـا به صورت بایسـته و 
شایسـته در برنامه هـای مدرسـه نقش نـدارد و برای 
اصـالح ایـن کار بایـد حـدود اختیـارات هیئت امنـا 
افزایـش پیدا کنـد. ایـن کار از طریـق تغییـر قوانین 

و مقـررات امکان پذیر اسـت تا هیئت امنـای مدارس 
اختیـار عمـل داشـته باشـند. البته بـرای انجـام این 
کار بایـد در مـورد مـدارس هیـات امنایـی، گفتمان 
سـازی انجام شـود و معلمـان، مدیـران و خانواده ها، 
به صـورت مسـتقیم و غیر مسـتقیم آمـوزش ببینند 

و آمـاده شـوند.

اخذ شهریه در مدارس هیات امنایی یک 
انحراف است

پارسـانیا در مورد تفـاوت دوم مدارس هیـات امنایی 
مدنظر سـند تحول بـا مـدارس فعلی گفـت: در حال 
حاضـر مـدارس هیـات امنایـی فعلـی به نوعـی بـه 
سـمت گرفتن شـهریه از اولیـاء رفتنـد، در حالی  که 
همـه مـدارس مـا بایـد به صـورت هیئت امنایـی و با 
مشـارکت اولیاء، نیروهای محلـی و معتمد و معلمان 
مدرسـه اداره شـود و این موضوع ارتباطی به گرفتن 
شـهریه کـه اکنـون توسـط مـدارس هیئت امنایـی 
گرفتـه می شـود، نـدارد و ایـن کار یـک انحـراف 
اسـت، لذا آنچه در سـند تحـول دولت مدنظر اسـت 
هیئت امنایـی شـدن مـدارس بـدون اخذ شـهریه از 

اولیاء اسـت.
وی افزود: البتـه مشـارکت خیرین در تأمیـن منابع 
مالی مدرسـه، بحـث دیگری اسـت کـه هیـأت امنا 
می تواند پیگیـری کنـد، اما ایـن کار نبایـد در قالب 
دریافت شـهریه الزامی انجام شـود. به این هم توجه 
داشـته باشـید کـه وقتـی بـه سـمت هیـأت امنایی 
شـدن عمـوم مـدارس حرکـت کنیـم، اساسـاً اخـذ 
شـهریه از همـه مـردم ممکـن نیسـت، چه رسـد به 

اینکـه مطلـوب هم باشـد.

سنا
: ای
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راهيابی ۹ کتاب در گروه 
»فلسفه و روان شناسی« 

به مرحله دوم جایزه 
کتاب سال

در گروه »فلسفه و روان شناسی« 9 کتاب به 
مرحله دوم داوری چهلمین دوره جایزه کتاب 

سال جمهوری اسالمی ایران راه یافتند.
به گزارش روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات 
ایران، دبیرخانه چهلمین دوره جایزه کتاب 
سال جمهوری اسالمی ایران نامزدهای گروه 
»فلسفه و روان شناسی« در موضوع های 
فلسفۀ اسالمی، فلسفۀ غرب و روان شناسی 

را معرفی کرد.
*در موضوع فلسفۀ اسالمی دو کتاب زیر به 

عنوان نامزد معرفی شدند:
ـ نوآوری های فلسفی حکیم سبزواری، تألیف 
حسینعلی شیدان شید و محمدهادی توکلی، 
قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ تهران: سمت، 

1400، 421 ص.
ـ تاریخ فلسفۀ اشراق از سهروردی تا عالمه 
طباطبایی، تألیف حسین سیدعرب، تهران: 

نور اشراق، 1400، 664 ص.
*نامزدهای موضوع فلسفۀ غرب نیز به شرح 

ذیل است:
ـ دیالوگ و دیالکتیک: هشت پژوهش 
هرمنوتیکی دربارة افالطون، تألیف هانس 
گئورگ گادامر، ترجمۀ امین اصالنی، تهران: 

نقره، 1400، 318 ص.
ـ تجربۀ حسی و معرفت شناسی باور، تألیف 
حمید وحید، تهران: هرمس، 1400، 376 ص.

ـ تاریخ فلسفۀ قاره ای: کانت، کانتیان و 
ایده آلیسم: خاستگاه های فلسفۀ قاره ای، 
سرویراستار تألیف آلن د. شریفت، ویراستار 
علمی فارسی: محمدتقی طباطبائی، ترجمۀ 
محمدتقی طباطبائی، شاهور رحمانی و زهرا 

شکرانی، تهران: مولی، 1400 606 ص.
موضوع  در  زیر  کتاب  چهار  *راهیابی 

روان شناسی به مرحله دوم داوری:
ـ توان بخشی عصب روان شناختی، تألیف 
باربارا ای. ویلسون و دیگران، ترجمۀ حسین 
زارع و محمدحسین عبداللهی، تهران: سمت، 
پژوهشکدة تحقیق و توسعۀ علوم انسانی، 

1400، 613 ص.
ـ روان درمانی کودک و نوجوان علم و هنر، 
تألیف جرمی پ. شاپیرو و دیگران، ترجمۀ 
پرویز شریفی درآمدی، نازنین راکبی و زهرا 
رمضانعلی زاده، تهران: دانژه، 1400، 613 ص.

ـ روان شناسی زندگی: زندگی درمانی، تألیف 
رمضان حسن زاده، تهران: ویرایش، 1399، 

409 ص.
ـ مهارت های زناشویی با نگرش به منابع 
اسالمی، تألیف محمدرضا ساالری فر، قم: 

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1400، 452 ص.
مراسم پایانی چهلمین دوره جایزه کتاب سال 
جمهوری اسالمی ایران در بهمن ماه سال 

جاری برگزار می شود.

اقدام عجيب دبير 
جشنواره موسيقی فجر

در حالی که کمتر از 19 روز به برپایی جشنواره 
موسیقی فجر باقی مانده است، به نظر می رسد 
این جشنواره توسط دبیِر خود با حاشیه 

جدیدی مواجه شده است.
به گزارش ایسنا، دبیر هنری سی و هشتمین 
جشنواره موسیقی فجر در آستانه برگزاری 
این جشنواره در اقدامی قابل تامل به بازنشر 
ویدیویی از اظهارات علی اکبر رائفی پور، حاوی 
لفظی ناشایست و رکیک درباره هنرمندان 
موسیقی، پرداخته و ادامه همکاری با جشنواره 
را به عذرخواهی رسمی او از اهالی موسیقی 
منوط دانسته است؛ ویدیویی که ظاهر فرد 
سخنرانی کننده در آن هم بیانگر قدمت چند 

ساله آن است.
بهزاد عبدیـ  آهنگساز، رهبر ارکستر و دبیر 
هنری سی و هشتمین جشنواره موسیقی 
فجرـ   این ویدیو را در صفحه شخصی خود 
بازنشر داد و سپس اعالم کرد، »در صورتی 
که ایشان رسمی از هنرمندان موسیقی این 
کشور عذرخواهی نکند، دیگر هیچ مسئولیتی 
را برای موسیقی عزیز کشورم قبول نخواهم 
کرد و استعفای خود را از این مسؤولیت اعالم 
می دارم.« در ادامه این اتفاق که در آستانه 
برپایی جشنواره موسیقی فجر صورت گرفته 
و البته پرسش ها و گمانه هایی را درباره علت 
آن در ذهن مخاطب ایجاد کرده است، اعالم 
شد که سه عضو شورای هنری ارکستر ملی 
ایران با انتشار متنی خطاب به وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، نسبت به این اظهارات درباره 
موسیقی واکنش نشان دادند. اتفاقا یکی از 
امضا کنندگان این بیانیه هم بهزاد عبدیـ  
دبیر جشنواره موسیقی فجرـ  به همراه علی 

رحیمیان و امیر بکان بود.
در متن این نامه ابراز امیدواری شده است، با 
ورود و پیگیری وزیر به این موضوع، مقدمات 
عذرخواهی رسمی و کتبی فرد مورد نظر، از 
اهالی شریف و نجیب موسیقی، مهیا شود. 
در بخشی از این نامه همچنین آمده که »این 
آزمون خوبی خواهد بود، در این شرایط صعب 
و سخت، که متولی اصلی فرهنگ و هنر، چه 
میزان، مدافع و یاریگر مجموعه تحت مسئولیت 
خود است، هنرمندانی که سالیان متمادی با 
همه نامالیمات و توهین ها، صادقانه و خالصانه 
کار کرده اند و چراغ موسیقی کشور را زنده نگه 
داشته اند. این مطالبه به حق، آزمونی است 
برای سنگربانان کنونی فرهنگ و هنر، باشد که 

سرافراز بیرون آیند.«
دولت باید به کمک ناشران حوزه کودک و 
نوجوان بیاید و حتی باید کمک هایش را به 
سمت کتاب فروشان ثابت نگه دارد، اما به جای 
اینکه یارانه ها را به مخاطبان کتاب بدهد، 

یارانه ها را به کتابخانه ها بدهد.

ابهام در ثبت آرای مردمی »فيلم فجر ۴۱«

باز هم سيمرغ حذف 
می شود؟

با توجـه بـه چینـش فیلم هـای راه یافته به بخش سـودای سـیمرغ 
در جدول اکـران سـینماهای مردمی جشـنواره چهل ویکـم به نظر 
می رسـد فرآینـد ثبـت آرای مردمـی ایـن دوره از جشـنواره نیاز به 

شفاف سـازی دارد.
به گـزارش مهر، بامـداد روز گذشـته و در آسـتانه آغـاز پیش فروش 
بلیت هـای جشـنواره چهل ویکـم فیلـم فجـر، جـدول اکـران 

سـینماهای مردمـی ایـن دوره منتشـر شـد.
مهمتریـن نکتـه دربـاره جدول هـای منتشرشـده نـوع چیدمـان 
فیلم هـای راه یافتـه بـه بخـش سـودای سـیمرغ بـرای نمایـش در 
سـینماهای مردمـی اسـت به نوعـی کـه برخـی از فیلم هـای مهم 
جشـنواره تـا روزهـای پایانـی در هیـچ سـالنی اکـران مردمـی 
نخواهنـد داشـت و بـه ایـن ترتیـب در فرآینـد اخـذ آرای مردمـی 

غایـب خواهنـد بـود.
براسـاس روال ثبت آرای مردمی جشـنواره در سـال های گذشـته، 
چیدمـان فیلم ها به گونـه ای صـورت می گرفت که در نیمه نخسـت 
همه فیلم هـا حداقل یک اکـران مردمـی را تجربه کرده باشـند و بر 
مبنای همیـن اکران چرخشـی تـا روز پایانـی، نتایـج آرای مردمی 

جشـنواره هم در نیمـه دوم به صورت روزانه منتشـر می شـد.
حساسـیت بـر نوبـت اکـران فیلم هـا در سـینماهای مردمـی بـه 
انـدازه ای بـود کـه بـرای فیلم هایـی کـه موفق بـه دریافت سـانس 
فوق العاده بـه دلیل اسـتقبال مخاطبان می شـدند، در سـانس های 
ویـژه رأی گیـری مردمـی صـورت نمی گرفـت تـا همـه فیلم هـا از 
شـانس برابـر و تعـداد سـانس یکسـان بـرای ثبـت آرای مردمـی 
برخـوردار باشـند. حـاال و در جـدول اکـران منتشـر شـده بـرای 
سـینماهای مردمی جشـنواره فیلم های شـاخصی مانند »غریب«، 
»وابل« و »سـینمامتروپل« تا روز 19 بهمن ماه یعنی سـه روز مانده 
به برگـزاری اختتامیه هیـچ اکرانی در سـینماهای مردمـی ندارند. 
ایـن برنامه ریـزی می توانـد مطابـق بـا فرآینـد تولیـد ایـن آثـار و 
زمان بنـدی ارائه نسـخه نهایی آن ها بـه دبیرخانه باشـد امـا به نظر 
می رسـد فرآینـد ثبـت آرای مردمی ایـن آثار نیـاز به شفاف سـازی 

و توضیـح دارد.
سـیمرغ مردمـی یـا سـیمرغ بهتریـن فیلـم جشـنواره از نـگاه 
تماشـاگران یکی از مهمتریـن جوایز جشـنواره فیلم فجـر در ادوار 
مختلف بـه حسـاب می آید که سـال گذشـته بـه دلیل اختـالل در 
سـامانه ثبت آرای مردمی، با تصمیم محمد خزاعی رئیس سـازمان 
سـینمایی از ترکیب جوایز جشـنواره چهلم به طور کامل حذف شد 

تا هیچ فیلمـی ایـن سـیمرغ را از آن خـود نکند.
خانه سـینما تا پیـش از دوره چهلم، مسـئولیت جمـع آوری و ثبت 
آرای مردمـی جشـنواره را بـر عهـده داشـت و سـال گذشـته ایـن 
مسـئولیت به سـامانه برخـط فـروش بلیت هـای جشـنواره واگذار 

شـد که بـا شکسـت مواجه شـد.
حـاال و در آسـتانه برگـزاری چهـل و یکمیـن جشـنواره فیلـم فجر 
به نظر می رسـد سرنوشـت این سـیمرغ مهم در هاله ای از ابهام قرار 
دارد و به رغـم آنکـه اهدای ایـن سـیمرغ در فراخـوان مـورد تأکید 
قرار گرفته اسـت، هنوز فرآیند ثبت آرای مردمی مشـخص نیسـت. 
آیا بار دیگر شـاهد حـذف این سـیمرغ از ترکیـب جوایز جشـنواره 

فجـر خواهیـم بود؟

از اعتراض تا تجلیل در جشنوارهخبر
گزارش

ایسنا
بـرای چهارمین دوره جشـنواره شـعر فجر اعالم شـد 
که با رویکردی متفاوت تر از سـال های گذشـته برگزار 
خواهد شـد، فقط شـعر بررسـی می شـود و نه نام. این 
موضـوع واکنش هایـی بـه دنبـال داشـت و برخی هم 
معتقد بودنـد که جشـنواره از فـاز ادبی خـارج و بیش  

از اندازه سیاسـی- دولتی شـده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا، چهارمیـن دوره جشـنواره شـعر 
فجـر در سـال 1388 بعـد از  سـکه باران دوره سـوم 
برگـزار شـد؛ البتـه برخـی معتقـد بودنـد، هیـچ اثـر 
ادبی بـه واسـطه سـکه دادن جاودان نشـده اسـت اما 
همچنان بر ایـن باورند کـه دوران صلـه دادن به پایان 

نرسـیده اسـت.
 سـیدمحمد حسـینی - وزیـر ارشـاد دولـت دهـم 
- سـیدعلی موسـوی گرمـارودی، مرتضـی امیـری 
اسـفندقه و مصطفـی امیـدی را بـه ترتیب بـه عنوان 
دبیـر، دبیـر علمـی و دبیـر اجرایـی منصـوب کـرد.

داوران ایـن دوره از جشـنواره، ابتـدا معرفی نشـدند و 
چنـدی بعـد از برگـزاری جشـنواره داوران بخش های 
مختلـف را اعـالم کردنـد؛ در بخش شـعر کالسـیک: 
محمود اکرامی ، سـعید یوسـف نیا، مصطفـی محدثی، 
قربـان ولئیـی، حمیدرضـا شکارسـری، محمدرضـا 
سـهرابی نژاد، وحیـد عیـدگاه، محمدافشـین وفایـی، 
محمدعلـی بهمنـی، محمدباقـر کالهـی اهـری، رضا 
افضلـی، محمدجـواد محبـت، یـداهلل امینی، خسـرو 
احتشـامی و محمدعلـی بهمنـی. همچنیـن در حوزه 
شـعر کـودک و نوجـوان داوران بـه ایـن شـرح بودند: 
ایـرج قنبـری، بابـک نیک طلـب، جعفـر ابراهیمـی. 
داوران بخش شـعر نو نیز ایـن افراد بودنـد: حمیدرضا 
شکارسـری، مصطفی علی پور، ضیاءالدیـن ترابی، رضا 

افضلـی و محمدباقـر کالهـی اهری.
 دبیـر علمی جشـنواره اعالم کـرده بـود: 8217 قطعه 
شـعر از 428 نفـر از شـاعران کشـور بـرای شـرکت 
در چهارمیـن جشـنواره بین المللـی شـعر فجـر بـه 
دبیرخانه جشـنواره فرسـتاده شـد که از 8217 قطعه 
شـعر ارسال شـده به دبیرخانـه، 6523 اثر از اسـتان ها 

و 1694 اثـر از تهـران بوده اسـت.
هرچنـد وزیر ارشـاد وقت  ایـن رقـم را  12 هـزار اثر از 

بیش از 600 شـاعر اعـالم کرد.
 بـه نظـر، تغییـر رویه هـا از دوره چهـارم در جشـنواره 
اتفـاق می افتـد و جایزه شـعر فجـر در مسـیر دیگری 
می افتد، سـیدعلی موسـوی گرمـارودی در ایـن دوره 
هـدف از برگـزاری را بـاال بـردن کیفیت شـعر کشـور 
و کشـف اسـتعدادهای پنهان شـاعران جوان سراسـر 
کشـور اعالم می کند و تأکید دارد: امسـال با رویکردی 
متفاوت تـر از سـال های گذشـته برگـزار خواهد شـد؛ 

یعنی هـر شـاعری که بـه فراخـوان جشـنواره پاسـخ 
مثبـت داده و آثـار خـود را بـه دبیرخانه ارسـال کرده 
اسـت، اثرش بـا مالک هـای مشـخص و شـفاف، مورد 
ارزیابـی و داوری قـرار می گیـرد و این دوره فقط شـعر 
بررسـی می شـود؛ نـه نـام. البتـه جشـنواره امسـال 
همـه طیف هـای شـعرها را دربـر گرفته اسـت، حتی 
شـعرهایی که جنبـه آوانـگارد و تجربـی دارنـد نیز در 
این جشـنواره پذیرفتـه می شـوند و مـورد داوری قرار 

خواهنـد گرفت.
محمـود حبیبـی کسـبی، پانتـه آ صفایـی، محمـد 
محمدرضـا  میرزایـی،  محمدسـعید  مـرادی، 
طاهـری، محمدعلـی جوشـایی، سـینا علیمحمدی، 
محمدحسـین نعمتی، امیـد مردانی بروجنـی، کبری 
بابایی، حامد محقـق و غالمرضا بکتـاش برگزیده های 

ایـن دوره بودنـد.
سـعید بیابانکی بعد از برگـزاری این دوره در واکنشـی 
عنوان کرد: جشـنواره ی شـعر فجر در ایـن دوره از فاز 
ادبی خـارج شـده و بیـش از انـدازه سیاسـی - دولتی 
بـود. در ایـن دوره از جشـنواره، خیلـی از چهره هایـی 
کـه در دوره هـای گذشـته می دیدیـم، اصـال حضـور 
نداشـتند و نیامدند. انتخاب ها دربرگیرنده ی سلیقه ها 
و جریان هـای مختلـف شـعری نبـود و طبیعـی بـود 
که با ایـن چینـش داوران، بـه ایـن نتایج هم برسـند. 
بهتـر بـود برگزارکننـدگان، داوران را از جریان هـای 
مختلف شـعری در حوزه های سـنتی و مدرن انتخاب 
می کردنـد تـا مخاطـب از ایـن نتایجـی که بـه عنوان 
برگزیده ی جشـنواره ی شـعر فجـر اعالم شـد، تعجب 
نکننـد. بنـده بـه عنـوان مخاطب شـعر کـودک اصال 
انتظار این نام ها را نداشـتم. دسـت کم، انتظار داشـتم 
غالمرضـا بکتـاش بـه عنـوان نفـر برگزیـده انتخـاب 
می شـد؛ نـه این کـه در جایگاه سـوم قـرار گیـرد یا در 
بخش شـعر سـنتی، طبیعی بود که ما شـاهد باشـیم، 
محمدسـعید میرزایی به عنـوان نفر برگزیـده انتخاب 
شـده اسـت؛ هرچند شـاعری مثـل محمـود حبیبی، 
شـاعر خوبـی اسـت. در بخـش شـعر نو نیـز بـا توجه 
بـه اطـالع از آثار شـاعرانی کـه شـعر فرسـتاده  بودند، 
اصال انتظار چنیـن انتخاب هایی را به عنـوان برگزیده 
نداشـتم و به نظر من، بسـیاری از افراد دیده نشـدند و 
بیش تر سـلیقه های شـخصی در این داوری هـا اعمال 

شـده است.
هرچنـد حامـد محقـق از برگزیـدگان گفـت: اگـر به 
داوری جشـنواره ی شـعر فجر اعتراضی شـود، از سـر 
بـی کاری اسـت. جشـنواره ی شـعر فجـر سـفره ای 
اسـت که باز شـده اسـت و سـفره ی بازنشـده ایـراد و 
اشـکالی ندارد. به هرحال، عده ای شـبهاتی را درباره ی 

داوری هـا طـرح می کننـد.
 سـینا علی محمدی برگزیده ایـن دوره نیز بیـان کرد: 

در ایـن دوره همیـن انـدازه کـه جشـنواره برخـالف 
دوره هـای گذشـته کـه تشـریفاتی بـود، توانسـت بـه 
صـورت رقابتـی برگزار شـود، خـودش حرکتـی رو به 
جلوسـت؛ اما بـا این  حـال، هنـوز بـا ایرادهـای جدی 

مواجه اسـت.
هرچند قادر طهماسـبی )فریـد اصفهانی( که امسـال 
در هفدهمین دوره جشـنواره  قـرار اسـت از او تجلیل 
کننـد، گفـت: جشـنواره  شـعر فجـر رقابتـی بـود؛ اما 
مـا رقابتـی ندیدیـم و جشـنواره در لحافی از سـکوت 
برگـزار شـد. همه چیـز در ایـن دوره از جشـنواره در 
هالـه ای از سـکوت برگزار شـد. خبر نـدارم چه شـد و 
چه نشـد. فقط یکی، دو بـار از طریق جرایـد در جریان 
مراسـم پایانی قـرار گرفتم. نـه جـزو داوران بـودم،  نه 
جـزو مدعوین مراسـم آغازین یـا پایانی جشـنواره؛ در 
حالی کـه در دوره  گذشـته، برگزیـده ی این جشـنواره 
بـودم و رسـم اسـت کـه در جشـنواره های مختلـف، 
برگزیـدگان دوره های قبل در دوره ی بعدی دسـت کم 
به عنـوان مدعو دعوت می شـوند؛ اما دوسـتان ترجیح 

دادنـد مـا را بایکـوت کنند.
او افـزود: مـن شـاعری مسـتقل هسـتم کـه بـه هیچ 
جریانـی وابسـته نیسـتم و چشـمم را بـر واقعیـات 
نبسـته ام و همین نگاه باعث شـده که برگزارکنندگان 
جشـنواره در ایـن دوره نه تنها بنـده، بلکه بسـیاری از 
شـاعران مثل مرا نادیـده بگیرند. از سـویی، بسـیاری 
از شـاعران جـوان و پیشکسـوت هـم بـه واسـطه ی 
شـرایطی که پیش آمـد، ترجیـح دادند در ایـن رقابت 
شـرکت نکنند. برگزیـدگان ایـن دوره از جشـنواره ی 
شـعر فجـر اصـال در ایـن حـد و اندازه هـا نیسـتند. 
بسـیاری از شـاعران جوان بودند که ترجیـح دادند در 
ایـن رقابـت دولتی شـرکت نکننـد و آن هایـی هم که 
شـرکت کرده و به عنـوان برگزیـده معرفی شـدند، به 

نظر من، شـاعران دسـت  چندمی هسـتند. با توجه به 
امکاناتی که در ایـن دوره در اختیار داشـتند، امیدوارم 

دسـت  کـم سـکه ها خـوب توزیع شـده باشـد.
محمدامیـن جعفـری، شـاعر  هـم بـه ایسـنا گفتـه 
بـود: به رغـم همـه ی وعده هایـی کـه علـی موسـوی 
گرمارودی و شورای سیاست گذاری و برگزارکنندگان 
چهارمیـن دوره ی جشـنواره دادنـد کـه در ایـن دوره 
کم شـبهه ترین داوری را خواهیـم داشـت، عمـال چیز 
دیگری رقم خورد و بعـد از این که اسـامی برگزیدگان 
اعـالم شـد، ثابـت شـد کـه همـه ی آن هـا حرف های 
نادرسـتی بوده اسـت.  چهارمین دوره ی جشـنواره ی 
شـعر فجر برآیند یک طیـف فکـری - عقیدتی خاص 
بود و نه تنها برخـالف ادعای برگزارکننـدگان، برآیند 
جریان هـای مختلـف شـعری ایـران نبـود؛ بلکـه حتا 
طیـف داوران و برگزیـدگان نشـان داد کـه ایـن دوره 
از جشـنواره ی شـعر فجر نماینـده و برآیند تمام شـعر 
متعهـد ایـران هم نبـوده اسـت، چه برسـد بـه این که 
بخواهـد برآیند همـه ی جریان هـای فکری و شـعری 

باشـد. 
امیر اکبـرزاده، شـاعر نیز عنوان کـرد: نقطه اوج شـعر 
را در جایی مثل جشـنواره شـعر فجر باید دیـد. آن جا 
می تـوان گفـت کـه خاسـتگاهی بـرای نشـان دادن 
اوج هاسـت؛ ولـی در آن خاسـتگاه نیـز می بینـم کـه 
اتفاق هـای خنـده دار و از پیـش تعیین شـده  می افتد.  
ایـن در واقـع نقطـه اوج نبـود؛ بلکه نقطـه فـرود بود. 
البته هسـتند کسـانی که در همـه زمان ها خـوب کار 
می کننـد؛ ولـی چـون گسـتره تبلیغاتـی و رسـانه یی 
داریـم و تنهـا برخـی از شـاعران مرکزنشـین از آن 
اسـتفاده می کننـد، دیگرانی کـه خـوب کار می کنند، 
تحت الشـعاع قـرار می گیرند و این شـاعران زیر سـایه 

مرکزنشـینان از بیـن می رونـد.

سنا
: ای

س
عک

تدابيری برای برگزیدگان دوره دوم »پژواک«

رادیو مستند تاسیس می شود
معاون صدای سـازمان صداوسـیمای جمهـوری اسـالمی ایران از اسـتخدام 
رسـمی برگزیدگان اولین جشـنواره ملی مسـتند رادیویی پـژواک که موفق 

به کسـب مقام اول شـده بودند، خبـر داد.
علـی بخشـی زاده معاون صـدای سـازمان صداوسـیمای جمهوری اسـالمی 
ایران با بیـان اینکه کسـانی که در اولین جشـنواره مسـتند رادیویـی پژواک 
مقام اول را کسـب کردند، طبق دستور ریاست سـازمان صداوسیما استخدام 
رسـمی شـدند، به مهر گفت: وعده ای که ریاسـت سازمان صداوسـیما دادند 
عملـی شـد و مسـیر اسـتخدامی و سـازماندهی نفـرات برتـر جشـنواره اول 

پـژواک طی شـد.
وی ارزیابـی اولیـن برگـزاری جشـنواره مسـتند رادیویـی پـژواک را موفـق 
دانسـت و افزود: ما پس از پایان اولین دوره از جشـنواره پژواک جلسه ارزیابی 
را برگـزار کردیم و همه نقاط قـوت و ضعف مان مرور شـد. جشـنواره اول را به 
گفته دوسـتان رادیو جشـنواره موفقی می دانیم. البته باید گفت که موفقیت 

را چطور معنا و تعریف کنیم؛ ریاسـت محترم سـازمان صدا و سـیما نگاهش 
این هسـت کـه افـراد موفـق در حوزه مسـتند، کسـانی کـه موفق به کسـب 
جوایز می شـوند و جزوه نفرات اول جشـنواره هسـتند، در نحوه ارتباطشان و 

شغلشـان با سـازمان صدا و سـیما تجدیدنظر صـورت گیرد.
بخشـی زاده از تالش برای راه اندازی رادیو مسـتند خبـر داد و گفت: ما تالش 
کردیم رادیو مسـتند اینترنتی راه اندازی شـود، اپلیکیشـن ایران صـدا برای 
تمامـی مخاطبین قابـل دریافت اسـت. مـا به دنبـال این هسـتیم کـه رادیو 
مسـتند را راه انـدازی کنیـم، رادیویـی کـه بر مبنـای قالـب برنامـه ای رادیو 

مسـتند داشـته باشـیم؛ مانند رادیو نمایش.
دومین جشـنواره ملی مسـتند رادیویی پژواک بـا هدف شناسـایی و معرفی 
اسـتعدادهای حوزه مسـتند، با شـعار »صدای واقعیـت، پـژواک حقیقت« از 
19 تا 22 اردیبهشـت 1402 در مرکـز همایش های بین المللی صدا و سـیما 

برگزار می شـود.

دبیر چهل ویکمیـن جشـنواره بین المللی فیلم 
فجر بـا بیـان اینکه مـا چیزی بـه اسـم خودی 
و غیرخـودی در سـینما نداریـم، گفت: تـا این 
لحظـه نمی توانیـم 24 اثـر را در سـبد بخـش 
رای گیـری مردمـی قـرار دهیـم ولـی بـاز هـم 
امشـب جلسـه داریم تا درباره سـیمرغ مردمی 

تصمیم گیـری کنیـم.
مجتبـی امینـی صبـح امـروز دوشـنبه 10 
بهمـن مـاه در نشسـت خبـری چهل ویکمیـن 
جشـنواره بین المللـی فیلـم فجـر کـه در 
پردیـس ملـت برگـزار شـد، ضمـن همـدردی 
بـا زلزلـه زدگان خـوی گفت: خـدا را شـاکریم 
که شـرایط برگـزاری چهل و یکمین جشـنواره 
فیلم فجـر مهیا شـد و به روزهـای آغازیـن این 
رویـداد نزدیک می شـویم. ان شـاءاهلل بـا کمک 
و همراهـی شـما بزرگـواران در 12 بهمـن مـاه 
1401 جشن شروع سال سـینمای ایران اتفاق 
خواهـد افتـاد. برگـزاری و برنامـه ریزی هـای 
جشـنواره به علـت مشـکالت و التهابـات چند 
مـاه اخیـر در کشـور و روند سـینمای کشـور با 
تاخیر رو به رو شـد و سـرعت تولیـد هنرمندان 
در مباحـث تولیـدی کاهـش یافـت امـا مـا در 
چارچـوب ارزیابـی فیلم هـا بـا بسـته تولیـدی 
خوبـی رو بـه رو بودیـم و 75 اثـری کـه بـه 
دبیرخانه رسـید نسـبت به سـال های گذشـته 

آثـار قابـل توجهـی بودند.
وی ادامـه داد: برخـالف سـال های گذشـته که 
آثار در چارچوب تک لوکشـین و شـهری تولید 
می شـد، امسـال با گرافیک و اقلیم های جدید، 
نشاط و شـادابی در خط تولید سـینما به چشم 
خواهـد آمـد و خـط تولیـدی سـینما، بـا تنوع 
اقلیـم و ژانرهـای مختلـف مخاطـب را راضـی 
نگه خواهد داشـت و بـرای اکران سـال آینده با 

بسـته خوبی روبـه رو خواهیـم بود.
امینـی بـا اشـاره بـه کیفیـت بـاالی تولیـدات 
جشـنواره امسـال افزود: کار هیـات انتخاب در 
بررسـی آثـار سـخت بـود چراکـه بایـد آثـاری 
انتخـاب می شـد کـه اسـتانداردهای الزم را 
داشـته باشـد. می خواسـتیم شـرایط را بـه 
گونـه ای فراهـم کنیـم کـه همـه آثـار راه پیدا 
کنند. 30 فیلـم خوب داشـتیم تا جشـنواره پر 
رونق شـکل بگیرد؛ 24 اثر به بخـش رقابتی راه 
پیدا کـرد و 4 اثـر در رزرو مانـد و امیدواریم کار 
جعفری جوزانی به جشـنواره برسـد. امروز 10 
صبح بلیت فروشـی در سـه سـامانه آغاز شـده 
اسـت و از 30 بهمـن اکران هـای اسـتانی آغـاز 
خواهـد شـد و 48 سـاعت قبـل از 17 بهمـن 
بلیت هـای مردمی اسـتان ها به فـروش خواهد 

رسـید.
حضور 2۶ اثر از 2۵ کشور 

دبیـر چهـل و یکمیـن جشـنواره بیـن المللـی 
فیلـم فجر بیـان کـرد: امسـال شـاهد مهمانان 
خارجـی و آثـار بیـن الملل هـم هسـتیم؛ برای 
حـوزه بیـن الملـل فیلم فجـر 578 اثر شـرکت 

کردند و پـس از بازبینی 26 اثر از 25 کشـور در 
این جشـنواره حضـور خواهنـد داشـت و برای 
اولیـن بـار اکـران خـود را در جشـنواره دارند و 
برخی از آن هـا تولیدات و محصوالت مشـترک 
اسـت. امسـال از 28 کشـور پذیـرای مهمانـان 
خارجـی خواهیم بود و بـازار جشـنواره در خانه 

جشـنواره )برج میـالد( برگـزار خواهد شـد.
امینـی تصریـح کـرد: همچنین ورکشـاپ های 
تخصصـی در مـوزه سـینما در نظـر گرفتیـم و 
بـرای مهمانـان بین الملـل نیـز در همـان برج 
میـالد ورکشـاپ هایی برگـزار خواهـد شـد. 
همزمان با افتتاح جشـنواره، سینماهای اطلس 
مـال و پرند بازگشـایی خواهند شـد. مـا باید به 
خانـواده سـینمای کشـور کمـک کنیـم و این 
جشـنواره بسـتری اسـت برای خانواده سـینما 
تـا زحمـات چندیـن ماهـه خـود را در آن ارایه 
کنند و مخاطـب خود را راضی کنند. ان شـاءاهلل 
مردم عزیز هم میزبان خانواده سـینما هسـتند 
و در ایـن ایام، جشـن انقـالب و جشـنواره فجر 
را خواهنـد دیـد و بـا همدلـی و مـودت جشـن 

سـینمای ایـران را رقم خواهیـم زد.

در میزگـردی کـه بـا اعضـای جدیـد هیات 
مدیـره جدیـد انجمـن فرهنگـی ناشـران 
کـودک و نوجـوان برگـزار شـد، بـه ضرورت 
بـرای  نشـر  از چرخـه  دولـت  حمایـت 
دسـترس پذیرکردن کتـاب بـرای خانواده ها 
اشـاره و همچنیـن اعضـای ایـن انجمـن 
خواسـتار مشـخص شـدن هرچـه زودتـر 
فضـای نمایشـگاه بین المللـی کتـاب تهران 

شـدند.  
بـه گـزارش ایرنـا، انجمـن فرهنگی ناشـران 
کـودک و نوجـوان از سـال 1369 با سـیزده 
عضو کار خـود را آغاز کـرد و در حـال حاضر 
91 عضـو دارد. میزگـرد انجمـن فرهنگـی 
ناشـران کـودک و نوجـوان در حالـی برگزار 
شـد کـه هنـوز مـکان قطعـی نمایشـگاه 
بین المللـی کتـاب تهـران مشـخص نیسـت 
و ناشـران حـوزه کـودک و نوجـوان نیازمند 
تعیین این مـکان بـرای برنامه ریـزی درباره 

آن هسـتند.
در ایـن میزگـرد بـه پاییـن بـودن قیمـت 
کتـاب در ایـران نسـبت بـه باقی کشـورها و 
ضـرورت حمایت دولـت از ناشـران کودک و 

نوجـوان تاکیـد شـد.
ایـن میزگـرد بـا حضـور فتـح اهلل فروغـی 
)مدیـر مسـئول  مدیـره  هیـأت  رئیـس 
انتشـارات شـورا(، حمیدرضـا سـیدناصری 
نایـب رئیـس و سرپرسـت کمیسـیون ها 
و کارگروه هـا )مدیـر مسـئول انتشـارات 
ذکـر(، محمدتقـی حق بیـن عضـو هیـأت 
مدیـره و خزانه دار )مدیر مسـئول انتشـارات 
آواز جنـوب( و زهـرا یعقوبـی عضـو هیـات 
مدیـره )مدیـر انتشـارات کتـاب پرنـده( در 
انجمن فرهنگـی ناشـران کـودک و نوجوان 

برگـزار شـد.

به نظر شما وظيفه زمينه سازی برای 
ارزیابی نياز و سليقه مخاطب، برعهده 

دولت است یا ناشران؟
فروغـی: این هـا تعامل های دو سـویه اسـت، 
نـه می توانیـم بگوییـم کـه بحـث نهادهـای 
دولتـی اسـت و نـه می توانیـم بگوییـم کـه 
بحـث فقـط نهادهـای خصوصـی اسـت. اما 
تجربـه مـن نشـان می دهـد کـه سـامانه 
ارزیابـی نیـاز و سـلیقه مخاطـب را نهادهای 
دولتـی ایجـاد می کننـد و بـرای اسـتفاده 
منابـع  ناشـران هسـتند،  کـه  کاربـران 
اطالعاتـی ایجـاد می کننـد. این یـک رابطه 
دو طرفـه اسـت امـا بنیـان آن بـه عنـوان 
طریـق  از  نشـر  حـوزه  زیرسـاخت های 
نهادهـای دولتـی اسـت کـه سیاسـت گذار 

. هسـتند

تأمين کتاب برای خانواده ها مشکل است
قیمـت بـاالی کتـاب در ایـن روزهـا و 
همچنیـن فقـر حاکم بـر منابـع کتابخانه ها، 
دسترسـی بـه کتـاب را بـرای بسـیاری از 
خانواده هـا دشـوارتر از قبـل کرده اسـت. 
بـرای حـل ایـن مسـاله چـه راهـکاری 

می دهیـد؟ پیشـنهاد 
حق بیـن: هنـوز هـم می تـوان گفـت قیمت 
کتـاب در ایـران نسـبت بـه دیگـر کشـورها 
ارزان اسـت. دولـت سـعی کـرده کـه بتواند 
حمایت هایـی را در حـوزه کاغـذ داشـته 
باشـد، امـا بـه دلیـل تنگناهـا و مشـکالتی 
کـه در کشـور وجـود دارد، دولت نتوانسـته 

صددرصـد ایـن نیازهـا را تامیـن کنـد.
نیـاز بـه تأمیـن مـواد اولیـه بـرای چـاپ 
کتـاب کـودک بـا کتـاب بزرگسـال تفـاوت 
زیـادی دارد. سـال ها اسـت کـه دولـت در 
ایـن حـوزه نتوانسـته کمکی بـه نشـر کتاب 
کـودک بـرای تامیـن مـواد اولیـه تخصصـی 
انجـام بدهـد. دولـت در حـوزه تامیـن کاغذ 
تحریـر کمک هایـی کـرده کـه قطعـا ایـن 
کمک هـا بـه ناشـران کتاب هـای کـودک 
هـم انجـام می شـود امـا کافـی نیسـت. در 
نتیجـه قیمـت کتاب بـه انـدازه ای اسـت که 
تأمین آن بـرای خانواده ها مشـکل اسـت؛ اما 
آمـار نشـان می دهد کـه با همـه اوصـاف اگر 
کتاب را در دسـترس مـردم قرار داده باشـیم 
مـردم همچنـان خریدار کتـاب هسـتند و به 
قاطعیـت می گویـم ایـن تفکـر کـه می گوید 
مردم ایران کتـاب نمی خرند، واقعیـت ندارد.

بایـد آمـار و ارقامـی ارائـه کنیـم کـه چقدر 
کتاب را در دسـترس مردم قـرار دادیم و چه 
گسـتردگی در تولیـد کتـاب کـودک وجود 
دارد، چه میـزان ویترین بـرای کتاب کودک 
در کشـور ایجـاد کردیـم و چقـدر بـه غنای 
کتابخانه هـا فکـر کردیـم؟ چقـدر کتابخانـه 
تخصصی کودک و نوجوان در کشـور داریم؟ 
اگـر اینهـا را تجزیـه و تحلیل کنیـم متوجه 
می شـویم کـه در زیرسـاخت ها و بسـترها 
دچـار مشـکل هسـتیم و بایـد راهـکار آن ها 

را پیـدا کنیـم. درنتیجـه بـرای حل بخشـی 
از مشـکالت در بخـش خصوصـی کـه از 
انجمـن فرهنگـی نشـات گرفتـه، برگـزاری 
نمایشـگاه های کتاب کودک در دسـتور کار 

قـرار گرفته اسـت.
به عنـوان نمونه شـهرداری تهـران مجموعه 
عظیمی را با عنـوان باغ کتاب ایجـاد کرده و 
کتاب فروشـی بزرگی را برای کتاب کودکان 
اختصـاص داده اسـت. طبـق آمار هایـی که 
اعـالم شده اسـت، مـردم در سـال 1400 
از مجموعـه بـاغ کتـاب در بخـش کتـاب 
کـودک بیـش از یـک میلیـون جلـد کتـاب 
خریدنـد. ایـن رقـم نشـان می دهـد وقتـی 
بـرای 30 هـزار عنـوان کتـاب، یـک مـکان 
و یـک وضعیـت بـا ویژگی هـای تخصصـی 
عرضـه کتاب کـودک بسـتر آماده می شـود، 
مـردم از خریـد کتـاب اسـتقبال می کننـد. 
ایـن کاری اسـت کـه بخـش خصوصـی بـه 
تنهایـی نمی توانـد انجـام دهـد امـا انجمـن 
در این مسـیر و برای ایجاد انگیـزه در بخش 

خصوصـی و جامعـه نشـر تـالش می کنـد.

دولت یارانه ها را به کتابخانه ها بدهد
دولـت بـه صـورت جـدی و علمـی بـه ایـن 
موضـوع نـگاه می کنـد و بـه همیـن دلیـل 
در  را  کتـاب  نمایشـگاه های  برگـزاری 
اسـتان ها تعطیـل کـرده و حمایـت را بـه 
سـمت خریداران از کتاب فروشـی ها هدایت 
کرده کـه کار شایسـته و درسـتی اسـت؛ اما 
امـروز نمی تـوان از نمایشـگاه های کتـاب 
کـودک گذشـت زیـرا کتاب فروشـی های 
ایران بسـتر الزم را برای عرضه کتاب کودک 
را ندارنـد. همچنین بـه این دلیـل که قیمت 
کتـاب کـودک بـا بـا قیمـت سـایر کتاب ها 
فاصلـه دارد بـه لحـاظ اقتصـادی بـرای 
کتاب فـروش هـم صرفـه اقتصـادی نـدارد. 
در نتیجـه توزیـع عناوینـی کـه بـرای کتاب 
کـودک تولیـد می شـود و حتـی کتاب هایی 
کـه بـا تکنولـوژی بـاال تولیـد می شـود، در 

سـطح گسـترده نیسـت.

امينی: 

دولت یارانه ها را به کتابخانه ها بدهدخودی و غيرخودی در جشنواره فجر نداریم
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ليست نامزدهای 
دوچرخه سواری در 

راهروهای وزارت ورزش 
گير کرد!

اعالم اسـامی نامزدهای ریاسـت فدراسیون 
دوچرخه سـواری باز هـم به تعویـق افتاد.

از  نقـل  بـه  بـه گـزارش کاغـذ وطـن 
تسـنیم، کالف سـردرگمی به نـام »اعـالم 
نشـدن نامزدهـای ریاسـت فدراسـیون 
دوچرخه سواری« در ورزش ایران وجود دارد 
کـه هیچ کس قـادر به بـاز کردن آن نیسـت.
ثبت نام از نامزدهای ریاسـت در شـهریورماه 
انجـام و چنـد هفتـه بعـد نیـز صالحیـت 
مدیریتـی 10 نفـر از نفـرات ثبت نام کننـده 
اعالم شـد، از آن زمان تاکنون بیـش از 4 ماه 
می گـذرد و هنـوز خبـری از لیسـت نهایـی 

کاندیداها نیسـت.
هفته گذشـته یعنی روز 3 بهمن مـاه بود که 
آرش فرهادیان مدیرکل دفتر امور مشـترک 
فدراسـیون ها در وزارت ورزش و جوانـان در 
حاشـیه انتخابـات فدراسـیون گلـف اعـالم 
کرد که اسـامی نامزدهای دوچرخه سـواری 
همـان روز اعـالم می شـود. روز 3 بهمـن به 
پایان رسـید، اما خبری از اعالم اسـامی نشد.
با گذشـت چنـد روز از ماجـرا، فرهادیـان در 
مصاحبـه ای روز 8 بهمـن عنـوان کـرد کـه 
اسـامی کاندیداها به فدراسـیون اعالم شده، 
اما حمید عطاءاللهی دبیـر مجمع انتخاباتی 
این مسـئله را تکذیب کـرد و گفت کـه قرار 
اسـت بـه وزارت ورزش بـرود و بـه  احتمـال 
قریب به یقین قرار اسـت اسـامی بـه او اعالم 
شـود. عطاءاللهی روز یکشـنبه به ساختمان 
سـئول رفـت، امـا ایـن حضـور منجـر بـه 

دریافت لیسـت نهایـی کاندیداها نشـد.
نکتـه مهـم پیرامـون برخـی از نامزدهـا 
اسـت؛ یعنـی کسـانی کـه کارمنـد وزارت 
ورزش هسـتند و بـرای حضـور در انتخابات 
بایـد از وزیـر ورزش مجـوز بگیرنـد. محمـد 
بابایـی، سـیدرضا میرابوطالبـی، حمیدرضا 
پارسـی منش، محمـود ترابی گـودرزی، 
افشـین داوری، رسـول هاشـم کندی، علـی 
دادگر، محمد صانعی، بهمـن محمدرضایی 
و عبدالرحمن قاسـمی نامزدهای تأییدشده 
در مرحله اول هسـتند کـه از بیـن آنها فقط 
پارسـی منش  و  هاشـم کندی  صانعـی، 
ارتباطـی با وزارت ندارند و سـایر نفـرات باید 

حتمـاً مجـوز را دریافـت کننـد.
آنچـه نمایـان اسـت، ایـن اسـت کـه برخی 
مسـئوالن و بخش هـا در وزارت ورزش بـا 
توجـه بـه ایـن مسـئله، تمایلـی به انتشـار 
اسـامی ندارند، به همین دلیل هم لیست در 
راهروهای وزارت گیر کرده اسـت و مشخص 
نیسـت که چه زمانـی منتشـر خواهد شـد.

 
ساعی: 

همه اعزام ها باید با 
مجوز شورای برون مرزی 

باشد
هادی سـاعی گفـت: خانـواده تکوانـدو یک 
خانـواده یـک میلیـون نفـری اسـت و فکـر 
می کنم بعد از فوتبال تنها رشـته ای باشـیم 
کـه ایـن جمعیـت را بـه روز در یـک بانـک 

اطالعاتـی خواهیـم داشـت.
بـه گـزارش کاغـذ وطـن بـه نقـل از ایسـنا، 
مراسم رونمایی از دیجیتال کارت فدراسیون 
تکواندو، صبح روز دوشـنبه در خانه تکواندو 
برگـزار شـد. هـادی سـاعی در ایـن مراسـم 
اظهار کـرد: خانـواده تکوانـدو یـک خانواده 
یـک میلیـون نفـری اسـت و فکـر می کنـم 
بعد از فوتبـال تنها رشـته ای باشـیم که این 
جمعیـت را بـه روز در یـک بانـک اطالعاتی 
خواهیم داشـت. البته فکر می کنم جمعیت 
خانـواده تکوانـدو بیشـتر از ایـن عدد اسـت 
که بـه دالیلـی تا بـه حـال اطالعات خـود را 
ثبـت نکرده انـد. این اتفـاق باعث شـد تا این 

عزیـزان نیـز ورود کنند.
رئیـس فدراسـیون تکوانـدو افـزود: از 
مزایـای ایـن کارت سـاماندهی رسـمی 
خانـواده تکوانـدو اسـت. اعضـای خانـواده 
مـا مشـخص هسـتند امـا هیچ کـدام تـا به 
حـال کارت رسـمی یکپارچـه نداشـتند. بـا 
ایجاد "دیجیتال کارت" شـکل مشـخصی 
را به اعضـای خانـواده تکواندو خواهیـم داد. 
صـدور احـکام دیجیتالـی بـه جـای احـکام 
کاغـذی از دیگـر اهـداف دیجیتـال کارت 
اسـت. ایـن کارت باعـث می شـود در لحظه، 
اعضـای خانـواده را اسـتعالم کنیـم و تعداد 
بیمـه شـده ها را نیـز داشـته باشـیم. تمـام 
موارد الزم خانـواده تکواندو می توانـد در این 
کارت قابـل مشـاهده باشـد تـا با ایـن کارت 
به راحتی شـناخته شـوند و امکان اسـتعالم 

دوره هـا نیـز بـه لحظـه وجـود دارد.
سـاعی دربـاره هزینه هـای صـدور ایـن 
کارت گفـت: بـرای عضویـت حتمـا مبلغی 
را پرداخـت خواهنـد کـرد امـا ارسـال ایـن 

کارت هـا رایـگان اسـت.
او دربـاره نحـوه اجـرای قـرارداد گفـت: این 
تفاهـم نامـه کامـال برد-بـرد و هـم بـه نفع 
فدراسـیون تکوانـدو و هـم فردا بانک اسـت. 
فکـر می کنـم اگـر مدیریـت تکوانـدو نیـز 
تغییـر کنـد ایـن بـه نفـع خانـواده تکواندو 
اسـت و باید این همکاری ادامه داشته باشد.
سـاعی درباره درآمدهای ایـن کارت ها برای 
فدراسـیون گفت: بخشـی همان تراکنش ها 
و درآمدهای پایدار فدراسـیون اسـت. حذف 
کارت هـای فیزیکـی کـه هزینه داشـت نیز 
باعـث خواهـد شـد از لحـاظ وقـت و هزینه 
صرفه جویی داشـته باشـیم. این کارت عضو 
شـتاب و دقیقا مثـل همه کارت هـای بانکی 

اسـت.

شرط جدید حضور در تيم ملی 
واليبال نشسته

سـرمربی تیم ملی والیبال نشسـته مـردان گفـت: تا زمان اعـزام به 
مسـابقات قهرمانی آسـیا قزاقسـتان و بازیهای پاراآسـیایی ترکیب 
تیـم ملـی مشـخص نیسـت و تنهـا کسـانی می تواننـد بـه ایـن 2 
تورنمنـت اعزام شـوند کـه از نظر بدنـی و فنـی بهترین عملکـرد را 

داشـته باشند.
به گـزارش کاغذ وطن به نقل از ایسـنا، هـادی رضایی، بعـد از پایان 
اردوی ارزیابـی تیم ملـی والیبال نشسـته مـردان که بـا حضور 32 
ورزشـکار برگزار شـد، اظهار کـرد: در ایـن اردو 15 نفـر از بازیکنان 
المپیک و جهـان، 7 نفر از تیم جوانـان و 4 بازیکن برتـر لیگ دعوت 
شـده بودند کـه پـس از ارزیابی آنهـا در پسـت های مختلـف، 18 تا 

20 نفر بـه اردوی تیم ملـی دعوت خواهند شـد.
وی گفـت: با توجـه به این که سـال آینده مسـابقات قهرمانی آسـیا 
قزاقسـتان و بازیهـای پاراآسـیایی هانگژو چیـن را پیـش رو داریم، 
برای این کـه بتوانیم بهتریـن عملکـرد را در هر 2 تورنمنت داشـته 
باشـیم، سـعی داریم بازیکنان را در هـر مرحلـه اردو مـورد ارزیابی 
قرار دهیم و بـرای هر تورنمنت 12 ورزشـکار برتـر را انتخاب کنیم. 
در حقیقت به دنبال آن هسـتیم تا اگر کسـی ادعای حضـور در تیم 
ملی را دارد شـرایط حضورش را در صورت تاییـد کادر فنی و رییس 

انجمـن به تیـم ملی فراهـم کنیم.
سـرمربی تیـم ملـی والیبال نشسـته تصریـح کـرد: در تیـم ملی به 
روی همـه باز اسـت و ایـن طور نیسـت کـه تنهـا قهرمانـان جهان 
و پارالمپیـک در تیـم ملی حضور داشـته باشـند. تـا زمان اعـزام به 
مسـابقات قهرمانی آسیا قزاقسـتان و بازیهای پاراآسـیایی هر کسی 

آماده باشـد، بـه تیم ملـی راه پیـدا خواهـد کرد.
رضایـی همچنین از جلیـل ایمری، علی گلـکار، علی اخـوان، پرویز 
پیروزی، محسـن براتی، امیـن اصغری و جابـر خلف زاده بـه عنوان 
کادر فنـی تیـم ملـی والیبـال نشسـته در دو رده سـنی جوانـان و 
بزرگسـاالن نام برد و تصریـح کرد: تالش بر این اسـت کـه در آینده 

با 2 تیم متفـاوت در مسـابقات شـرکت کنیم.

اعزام ۴ فرنگی کار شاخص ایران 
به تورنمنت مصر

بـا تصمیـم کادر فنی تیـم ملی کشـتی فرنگـی ایـران 4 فرنگی کار 
شـاخص تیم ملی عـازم تورنمنـت رنکینـگ دار مصر خواهند شـد.
به گـزارش کاغذ وطن بـه نقل از ایسـنا، دومین تورنمنـت رنکینگ 
اتحادیـه جهانی کشـتی در سـال 2023 از 4 تا 7 اسـفند در کشـور 

مصـر برگزار می شـود.
با تصمیـم کادر فنی تیم ملی کشـتی فرنگی مـدال آوران رقابتهای 

قهرمانی جهان عازم این مسـابقات خواهند شـد.
بر همیـن اسـاس محمدرضا گرایـی، محمدهـادی سـاروی و امین 
میرزازاده به عنوان 3 مـدال آور ایران در رقابت هـای جهانی 2022 
عازم این مسـابقات مـی شـوند. همچنین میثـم دلخانی نیـز دیگر 
فرنگـی کار اعزامـی ایـران به ایـن مسـابقات خواهـد بـود. دلخانی 
که طالی 2021 جهـان را دارد، مسـابقات جهانـی 2022 را بخاطر 

آسـیب دیدگی از دسـت داد.

خبر چراغپور:

  مربی ایرانی در حد تیم ملی نداریم!
گزارش

ایسنا
جـالل چراغپـور بـا رد انتخـاب مربـی ایرانـی یـا 
کـی روش و برانکـو بـرای هدایـت تیم ملـی فوتبال 
ایـران گفـت: کسـی را می خواهیـم که به مـا درس 
بدهـد؛ نـه اینکـه نگـذارد کسـی تمریـن را ببینـد 
و خبرنـگاران اجـازه حضـور در تمریـن را نداشـته 
باشـند. تیم ملـی ایـران نیاز بـه یک »تیچـر کوچ« 

دارد.
بـه گـزارش کاغذ وطـن به نقـل از ایسـنا، بـرای هر 
طرفـدار ایرانـی فوتبـال مهـم اسـت هدایـت تیـم 
ملی ایـران به چه کسـی سـپرده شـود. بعـد از جام 
جهانـی، ایـران بـدون سـرمربی اسـت و مشـخص 
نیسـت گزینه ایرانی یـا خارجی هدایت تیـم ملی را 

بـر عهـده خواهـد گرفت.
فدراسـیون فوتبـال در فاصلـه کمتـر از دو مـاه تـا 
پنجره بازی های ملی در فروردیـن 1402 همچنان 
بـا آرامش پیـش مـی رود و عجلـه ای بـرای انتخاب 
سـرمربی نـدارد. برخـی از مربیـان و کارشناسـان 
اعتقـاد دارنـد کـه فدراسـیون می تواند بـرای نوروز 
1402 یک مربی موقت  )Caretaker(  را انتخاب 
کند و در نهایت بعـد از اتمام فصل جاری مسـابقات 
باشـگاهی در خـرداد، بـه سـراغ گزینه نهایـی خود 

بـرود.
جالل چراغپور، دربـاره تصمیم  فدراسـیون فوتبال 
برای انتخاب یـک مربی از بین چهره های شـناخته 
شـده داخلی و مربیـان خارجی گفت: دربـاره مربی 
ایرانـی باید چنـد نکتـه را بگویـم. اگر مربـی ایرانی 
داشـتیم کـه مـدارج مربیگـری را از خـارج ایـران 
گرفته بـود، می توانسـتیم روی او حسـاب کنیم. در 
این صـورت می گفتیـم این مربـی ایرانی سـوادش 

ورای کمیتـه آموزش ماسـت.
سـرمربی سـابق تیـم ملـی فوتبـال ایـران با اشـاره 
بـه وضعیـت کمیتـه آمـوزش فدراسـیون فوتبـال 
اظهار کـرد: کمیته آموزش ایـران از علـم نوین دنیا 
30 سـال عقـب اسـت. منابـع مـا 30 سـال از دنیـا 
عقب هسـتند. ما هنـوز جزوه هـای 1974 بـه قبل 
را تدریـس می کنیـم. بـه همیـن دلیـل می گویـم 
کـه هیـچ مربـی ایرانـی نمی توانـد سـرمربی تیـم 
ملـی شـود چـون همـه آنهـا کارت مربیگـری خود 
را از کمیتـه آمـوزش گرفته انـد. اگـر فدراسـیون 
فوتبـال از 5 یا 10 سـال قبـل تعـدادی از مربیان را 
به پنج، شـش کشـور مثل آلمـان، پرتغـال، برزیل، 
انگلیـس، اسـپانیا یـا فرانسـه می فرسـتاد و هزینـه 

می کـرد، فوتبـال مـا متحـول می شـد اما بـه دلیل 
اینکه هیـچ کاری برای آمـوزش مربیـان نکرده اند و 
اصال فدراسـیون فوتبـال توجهی به آمـوزش ندارد، 

فوتبالمـان هـم متحول نشـده اسـت.
رئیس سـابق کمیته آموزش که سـال گذشـته بعد 
از بازدیـد میدانـی وضعیت سـاختمان ایـن کمیته 
از سـمتش اسـتعفا کـرد، بـا بیـان اینکـه "کمیته 
آمـوزش تبدیل به غرفه شـده اسـت،" اظهـار کرد: 
کمیتـه آمـوزش یـک اتـاق هـم نیسـت. االن یـک 
سـماور یـک گوشـه گذاشـته اند و در کنـار آن یک 
اتـاق وجـود دارد و بعـد یـک فاصلـه وجـود دارد و 
دوباره یک اتـاق دیگر اسـت. وقتی کمیتـه آموزش 
فدراسـیون فوتبـال در کشـوری 90 میلیـون نفری 
اینطـوری اسـت، معلوم اسـت کـه هیـچ اتفاقی رخ 
نمی دهـد. کمیته آمـوزش مثل مقری اسـت که در 
شـرایط جنگی بـه سـر می بـرد و در یک بیشـه دور 
افتـاده چادر زده اسـت! مـن یک بـار از ایـن کمیته 
بازدیـد کـردم و شـرایط را دیـدم و گفتـم خـوش 

بگـذرد، خداحافـظ!
او در نهایـت بـا رد گزینه هـای ایرانـی گفـت: تیـم 
ملـی مـا می خواهـد در بازی هـای بین المللـی بـه 
میدان بـرود و بـا تیم هایی ماننـد عربسـتان، ژاپن و 
اسـترالیا بازی کنـد. آیا با دانـش داخلـی می توانیم 
به بازی هـای بین المللـی برویم؟ اگر فکـر می کنید 
مربـی داخلـی خـوب اسـت، صبـر کنیـد فـوالد به 

آسـیا بـرود و ببینیـد چـه می کند!
چراغپـور دربـاره انتخـاب سـرمربی تیـم ملـی از 
میـان مربیـان خارجی گفـت: »تیچر کـوچ« همان 
مربیانـی هسـتند کـه مثـل معلـم کار می کننـد. 
»منیجـر کوچ« همـان مدیـر - مربیان هسـتند که 
اسـتعدادها را کشـف می کنند و می خرنـد و به تیم 

خـود می آورنـد.
این کارشـناس فوتبال ایـران افزود: کـی روش مدیر 
بـود و می گفـت فـالن بازیکـن دو رگـه را بـه ایران 
بیاورید. یا در منچسـتر اسـتعدادها را پیـدا می کرد. 
هیچ کس هـم نمی دانسـت چـرا امـا او انتخاب های 
خوبـی دربـاره اسـتعدادها داشـت. کمیتـه فنـی یا 
هیات رئیسه فدراسـیون فوتبال باید مشخص کنند 
که »تیچـر کـوچ« می خواهند یـا »منیجـر کوچ«؟

وی بـا بیـان اینکـه مربـی خارجـی تیـم ملـی باید 
بـه فوتبـال ایـران درس بدهـد گفـت: کسـی را 
می خواهیم کـه به مـا درس بدهد؛ نه اینکـه نگذارد 
کسـی تمرین را ببینـد و خبرنـگاران اجـازه حضور 
در تمرین را نداشـته باشـند. تیم ملی ایـران نیاز به 

یـک »تیچـر کـوچ« دارد. ایـن مربـی بایـد فوتبال 
نویـن را بـه مـا درس دهد.

او ادامـه داد: سـرمربی خارجـی نبایـد بیـش از 42 
سال داشته باشـد. باید نهایتا پنج سـال از فوتبالش 
گذشـته باشـد و از فوتبـال مـدرن فاصلـه نگرفتـه 
باشـد. نهایتا در 10 سـال اخیـر فوتبال بـازی کرده 
باشـد. اگـر مربی آینـده مـا بیـش از یک دهـه قبل 
بـازی کـرده باشـد، دانـش او از مـد می افتـد. اکثـر 
مربیانی کـه در جام جهانـی حضور داشـتند، جوان 

و مربـوط به یـک دهـه اخیـر بودند.
ایـن کارشـناس فوتبـال با اشـاره بـه اینکـه باید در 
انتخـاب مربیان از شـرق یـا غـرب اروپا دقـت کرد، 
افـزود: بایـد ببینیـم مربـی بـا فرهنـگ فوتبالی ما 
تطبیق دارد یا خیـر. مثال می توانیم یـک آدم دیوانه 
را بیاوریـم و ببینیـم هیـچ چیـز او به مـا نمی خورد 
و در نهایـت روی دسـتمان می مانـد و سـاختمان و 
پولمـان را هـم بـه او می دهیم. )اشـاره بـه ماجرای 
مـارک ویلموتـس( اول بایـد نیـم رخ مربـی آینـده 
خودمـان را تـا حـدود 80 درصـد مشـخص کنیم و 

بـرای 20 درصد باقـی مانـده تصمیـم بگیریم.
چراغپـور، مربیان بلـوک شـرق اروپا را بـه فرهنگ 
فوتبـال ایـران نزدیک تـر دانسـت و گفـت: مربیان 
بلوک شـرق سـال های سـال در لیـگ ایـران خوب 
کار کرده انـد و آخریـن کسـی کـه مـا را از باتـالق 
درآورد، شـرقی بود. )اشـاره به دراگان اسـکوچیچ(. 
نمی گویـم اسـکوچیچ را انتخـاب کنیـم. می توانیم 
مربـی مدرن تـر و جوان تـر انتخـاب کنیـم. مربیان 
کروات بسـیار سـر به زیر هسـتند. مثال برانکو آداب 

اجتماعـی مـا را رعایـت می کـرد.
ایـن کارشـناس فوتبال بـه انتخـاب یک سـرمربی 
روس اشـاره کـرد و گفـت: فوتبـال مـا بـه روسـیه 
نزدیـک اسـت. بازیکنـان مـا چندیـن سـال در این 
کشـور بـازی و نیازهـای لیـگ روسـیه را بـرآورده 
کردنـد. اگـر یـک مربـی مـدرن از روسـیه بیاوریم 
مـا را بـه مرزهـای مدرنیتـه می رسـاند. فوتبـال 
روسـیه از سـایر کشـورهای بلوک شـرق اروپایی تر 
و مدرن تـر اسـت. می توانیـم از رابطـه خـوب دو 
کشـور هم اسـتفاده کنیم و درخواسـت یـک مربی 
خـوب و مـدرن را بدهیـم. اتفاقا روس ها خوشـحال 
هـم می شـوند. بگوییـم مـا یـک مربـی آکادمیـک 
می خواهیـم کـه 60 درصـد قابلیـت تیچـر کـوچ و 
40 درصـد هـم قابلیـت منیجر کوچ داشـته باشـد.

سـوتیتر: بـرای هـر طرفـدار ایرانـی فوتبـال مهـم 
اسـت هدایت تیم ملـی ایران به چه کسـی سـپرده 
شـود. بعـد از جـام جهانـی، ایران بـدون سـرمربی 
اسـت و مشـخص نیسـت گزینـه ایرانی یـا خارجی 
هدایـت تیـم ملـی را بـر عهـده خواهـد گرفـت. 
فدراسـیون فوتبـال در فاصلـه کمتـر از دو مـاه تـا 
پنجره بازی های ملی در فروردیـن 1402 همچنان 
بـا آرامش پیـش مـی رود و عجلـه ای بـرای انتخاب 
سـرمربی نـدارد. برخـی از مربیـان و کارشناسـان 
اعتقـاد دارنـد کـه فدراسـیون می تواند بـرای نوروز 
1402 یـک مربـی موقـت  )Caretaker(  را 
انتخـاب کنـد و در نهایت بعـد از اتمام فصـل جاری 
مسـابقات باشـگاهی در خـرداد، بـه سـراغ گزینـه 

نهایـی خود بـرود.
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نظریان:

به اندازه 10 فدراسیون هستیم، اما زیرساخت ما صفر است
نشسـت خبری انجمـن هاکی روی یـخ، ظهر 
روز دوشـنبه بـا حضور مسـئوالن این رشـته 
و فدراسـیون اسـکی و ورزش های زمسـتانی 

برگزار شـد.
بـه گـزارش کاغذ وطـن بـه نقـل از تسـنیم، 
نشسـت خبـری انجمـن هاکـی روی یـخ بـا 
حضـور مسـئوالن ایـن رشـته و فدراسـیون 
اسـکی و ورزش هـای زمسـتانی برگـزار شـد.
در ایـن نشسـت عبـاس نظریـان رئیـس 
فدراسـیون اسـکی، کاوه صدقـی بـه عنـوان 
سـرمربی تیم هـای ملـی مـردان و بانـوان 
فاطمـه  انجمـن،  رئیـس  همچنیـن  و 
کیادربندسـری نایب رئیس بانوان فدراسیون 
و تعـدادی از بازیکنـان و مدیـران عامـل 

تیم هـای ایـن رشـته حضـور داشـتند.
صدقـی در ابتـدای نشسـت گفـت: از خـرداد 
99 عضویـت فدراسـیون جهانـی را گرفتیـم 
و تیم هـای ملـی شـکل گرفـت. بـا انجـام 
تمرینـات توانسـتیم در اولیـن حضـور، نایب 
قهرمـان دیویـژن چهـار شـویم و بـه دسـته 
باالتـر صعود کنیـم. امسـال با توجه بـه تغییر 
فدراسـیون و حضور ما از اسـکیت به اسـکی، 
9 ماه به دلیـل همین جابه جایی فدراسـیون، 

برنامه هـا معلق بـود. وی افـزود: 9 مـاه با عدم 
توجه هـای عجیـب و غریـب مواجـه بودیـم. 
بـا ایـن وجـود و پـس از بهبـود شـرایط، بـه 
بازی هـای زمسـتانی کشـورهای اسـالمی 
اعـزام شـدیم و هـر دو تیـم مـردان و بانـوان 
نایب قهرمـان شـدند. ما قرار اسـت سـی روز 
دیگر بـرای حضور در مسـابقات دیویژن سـه 
عـازم بوسـنی شـویم. همچنیـن تیـم ملـی 
جوانـان بـرای قهرمانـی آسـیا به مغولسـتان 
و تیـم بانـوان بـرای قهرمانـی آسـیا در تایلند 

خودشـان را آمـاده می کننـد.
وی دربـاره اضافـه کـردن پیسـت های دیگـر 
در هاکـی روی یخ گفت: پیسـت مشـهد دایر 
اسـت ، ولـی نیـاز بـه دنبـال کـردن جریـان 
ورزش حرفه ای در آنجـا وجـود دارد. در واقع 
باید نماینده فعال در هیئت اسـتان خراسـان 
رضـوی آنجـا داشـته باشـیم. امیدواریـم بـا 
واسـطه تغییر فدراسـیون شـرایط بهتر شود. 
همچنین به زودی اسـتعدادهای اسـتان ها را 
به طـور رایـگان در تهـران میزبانـی می کنیم 

و مربـی و تجهیـزات بـه آنهـا می دهیم.
صدقی با اشـاره بـه اینکه پیسـت کیـش بهار 
سـال جدید افتتاح خواهد شـد، عنـوان کرد: 

در کازان ده هـا پیسـت وجـود داشـت، ما هم 
اگـر می خواهیـم حرف هـای بیشـتر داشـته 
باشـیم، باید پیسـت های بیشـتری بـه وجود 
بیاوریم. یـک نکته دیگر اینکه پیسـت سـالن 
12 هـزار نفـری آزادی آمادگـی اضافه شـدن 

به زیرسـاخت های ایـن رشـته را دارد.
وی دربـاره مشـکالت پیـش روی ایـن رشـته 
گفـت: ممنـون مسـئوالن هسـتیم ، ولـی 
چیـزی کـه خـودش را نشـان می دهـد، ایـن 
اسـت کـه بودجـه ای بـرای هاکـی روی یـخ 
در نظـر گرفتـه نشـده اسـت. نظریـان رئیس 
فدراسـیون ایـن مسـئله را دنبـال می کنـد 
و انشـااهلل خبرهـای خوشـی هـم خواهیـم 
داشـت. رئیس فدراسـیون امروز به هـر کدام 
از بچه هـا یـک چـوب هاکـی هدیـه داد کـه 
یـک اتفـاق تاریخـی بـود، چـون قبـل از این 
هرگـز اتفـاق نیفتـاده بـود. البتـه باید اشـاره 
کنـم کـه ایـن ملی پوشـان هـر سـال بـه ده 

چـوب نیـاز دارنـد.
صدقـی خاطرنشـان کـرد: بچه ها برای سـفر 
بوسـنی فقـط بلیـط و ویـزا می خواهنـد و 
هزینـه دیگـری ندارنـد. ایـن بچه هـا بابـت 
نایب قهرمانـی هیچ پاداشـی نگرفتنـد. البته 

اینهـا گلـه نیسـت، ولـی انتظار اسـت.
در ادامـه عبـاس نظریـان رئیـس فدراسـیون 
اسـکی و ورزش هـای زمسـتانی دربـاره 
مکاتبات بـا کمیتـه المپیـک و وزارت ورزش 
در خصـوص حمایـت از ایـن رشـته گفـت: 2 
الی 3 سـال قبـل همیـن ظرفیت هـای فعلی 
هم نبود. درسـت کـردن ایـن تجهیـزات نیاز 
بـه زمـان و تغییـر نگـرش دارد. فدراسـیون 
اسـکی خـودش یـک المپیـک زمسـتانی 
اسـت. تـا امـروز بـه ایـن فدراسـیون فقـط 
بـه عنـوان حضـور 2 ورزشـکار بـرای اعـزام 
المپیـک فکر شـده ولی حـاال نام فدراسـیون 
تغییـر کـرده و دیگر یک رشـته نیسـت و 10 
انجمـن دارد. آلپایـن و اسـنوبرد و... هر کدام 
در سـایر کشـورها یـک فدراسـیون هسـتند 
و مـا بـر ایـن اسـاس یـک المپیک  محسـوب 
می شـویم. مـاده فدراسـیون در دل یـک 
فدراسیون هسـتیم ، اما زیرسـاخت مان صفر 
اسـت. چیزی متعلق به فدراسـیون نیسـت و 
اگـر هـم اردو و تمریـن برگـزار می شـود ، بـه 
کمک بخش خصوصی و وزارت ورزش اسـت. 
تنهـا پیسـت موجـود همیـن پیسـت بـازار 
بزرگ اسـت. ما بـا ایـن افتخـارات اخیـر این 

پیـام را دادیم کـه ظرفیـت را داریم، امـا باید 
زیرساخت و تجهیزات داشته باشـیم. ما برای 
تامین تجهیـزات باید با دالر از خـارج بیاوریم 
که هزینه زیـادی دارد و تجهیزاتـی در داخل 

کشـور در ایـن بـاره تولیـد نمی شـود.
وی عنـوان کـرد: مکاتباتـی کردیـم کـه 

مجموعـه آزادی در اختیـار فدراسـیون قـرار 
بگیرد. در بحـث بودجه هـم مکاتباتی کردیم 
و خواهـش کردیـم که مـا را یک رشـته به نام 
اسـکی نبینند ، چون متشـکل از چند رشـته 
هسـتیم و یـک کاروان محسـوب می شـویم. 
بخش های صنعتـی باید بـه کمک مـا بیایند.
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سـتاره تیـم ملـی بوکـس ایـران گفـت: متاسـفانه در ایـران 
مسـابقات تدارکاتـی کافـی نداریـم تـا بـه شـرایط ایـده آل 

برسـیم.
بـه گـزارش کاغـذ وطـن بـه نقـل از ایسـنا، میثـم قشـالقی 
درباره شـرایط فعلـی خود بعد از پشـت سـر گذاشـتن دوران 
مصدومیـت، توضیـح داد: االن نزدیک به یک سـال اسـت که 
از عمل مـن می گـذرد و خدا را شـکر در حال حاضـر وضعیت 
خوبـی دارم. بـا قـدرت تمرین می کنـم تا بـه شـرایط ایده آل 

قبـل از مصدومیت برسـم.
او درباره تاثیـرات منفی مصدومیت خـود روی عملکردش در 
مسـابقات قهرمانی آسـیا نیـز گفت: شـک نکنید کـه یکی از 
دالیل اصلی عدم کسـب مدال مـن در قهرمانی آسـیا، همین 
مصدومیـت از ناحیـه کتـف بـود کـه روی آمادگی مـن تاثیر 

گذاشـت.
قشـالقی کـه بـه او لقـب تایسـون بوکـس آسـیا را داده انـد، 
در ادامـه گفـت: مـن بـرای حضـور در قهرمانـی آسـیا کال 2 
مـاه تمریـن بوکس کـردم کـه کافـی نیسـت. نمی دانـم چرا 
متاسـفانه در کشـور مـا مسـابقه کـم اسـت و نمی توانیـم در 
مسـابقات تدارکاتی زیـادی با تیم های خارجی شـرکت کنیم 

تا سـطح ملـی پوشـان بـاال بیاید.
دارنـده مـدال نقـره آسـیا تصریح کـرد: مجبـور شـدم بدون 
آمادگـی 100 درصـدی در قهرمانی آسـیا شـرکت کنـم و به 
حریفـی از کشـور میزبـان خـوردم کـه خیلـی قدرتمنـد کار 
کرد. او بـا بردن همـه مدعیان از کشـورهایی مثل ازبکسـتان 

و قزاقسـتان طـال گرفت.

او دربـاره تغییـرات در کادرفنی تیـم ملی و انتخـاب نهرودی 
به عنوان سـرمربی نیز گفـت: وضعیت کلی تیم خوب اسـت. 
به هر حال آقای نهرودی 40 سـال در بوکس بـوده و در این 2 
هفته اردو خوشـبختانه نکات قابل توجه و مهمی را از ایشـان 

یاد گرفته ایـم. امیـدوارم روند خوبی طی شـود.
ملی پوش بوکس در پایان نیز گفت: خوشـبختانه االن شرایط 
اردوهـا مناسـب اسـت و من شـخصا همـه تالشـم را می کنم 
تـا بهتریـن نتیجـه را در مسـابقات قهرمانـی جهـان بگیـرم. 

امیـدوارم همـه چیز خـوب پیـش برود.
او درباره شـرایط فدراسـیون نیز گفـت: در جایگاهی نیسـتم 
کـه راجع به ایـن مـوارد صحبت کنـم، امـا امیـدوارم بهترین 

اتفـاق رخ دهد.
میثـم قشـالقی، در اولین حضور خـود در مسـابقات قهرمانی 
آسـیا 2021 به میزبانی امارات، موفق به کسـب مـدال نقره و 
 )ASBC( گرفتن لقب تایسون آسـیا، از کنفدراسیون آسـیا

. شد

تیم ملی کشـتی آزاد در حالی راهی مسـابقات رنکینگ 
دار اتحادیه جهانی کشـتی در کرواسـی شـد که حضور 

سـرمربی تیم ملی نامشـخص است.
به گزارش کاغذ وطن به نقل از ایسـنا، تورنمنت کشـتی 
آزاد رنکینـگ دار اتحادیه جهانی کشـتی روزهای 12 تا 
16 بهمن ماه در شـهر زاگرب کرواسـی برگزار می شـود 
که تیم ایـران با 6 چهره شـاخص خود به این مسـابقات 
می رود. امـا اردوهای تیم ملـی در حالی برگزار می شـود 
که پژمان درستکار سـرمربی تیم ملی کشتی آزاد حدود 
یک ماه اسـت در ایـران حضـور نـدارد و اردوی تیم ملی 
و همچنیـن مسـابقات قهرمانی کشـور بزرگسـاالن نیز 
کـه یکـی از مراحـل انتخابـی تیم ملی اسـت بـا غیبت 
درسـتکار همـراه بـود. در این رابطـه رئیس فدراسـیون 
کشـتی اعالم کـرده درسـتکار مرخصـی بـدون حقوق 
گرفته اسـت. با این شـرایط مشخص نیسـت، سرمربی 
تیم ملی کشـتی آزاد که در آمریکا بسـر می بـرد، از آنجا 

بـه تیـم ملـی ملحـق می شـود یـا کشـتی گیران بدون 
سـرمربی در ایـن رویداد نسـبتا مهـم شـرکت خواهند 
کـرد. پیـش از ایـن از سـوی فدراسـیون کشـتی نـام 
درسـتکار و احسـان امینی به عنوان کادر فنی ایـران در 
این مسـابقات اعالم شـده بود اما بـا اعزام اباذر اسـالمی 
به عنوان دیگر عضو کادر فنی، احتمال غیبت درسـتکار 

در ایـن تورنمنت بیشـتر قـوت می گیرد.
برنامه مسابقات کشتی گیران آزادکار ایران:

چهارشنبه 12 بهمن:
61 کیلوگرم: رضا اطری

74 کیلوگرم: یونس امامی
86 کیلوگرم: حسن یزدانی

پنجشنبه 13 بهمن:
79 کیلوگرم: علی سوادکوهی
97 کیلوگرم: امیرعلی آذرپیرا

125 کیلوگرم: امیرحسین زارع

تيم ملی کشتی آزاد یک ماه بدون سرمربی! تایسون آسيا از ضعف بوکس ایران می گوید

رنا
: ای

س
عک
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امروز خودرو در کشور 
یک رانت و فساد است

نایب رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلس 
شـورای اسـالمی گفـت: رهبـری در دیـدار 
با نماینـدگان فرمودند کـه معادن کشـور را 
فعال کنیـد امـا امروز معـادن تعطیل شـده 
و حـق و حقوق مـردم توسـط وزیـر در حال 

پایمال شـدن اسـت.
بـه گـزارش کاغـذ وطـن بـه نقـل از ایسـنا، 
شـهباز حسـن پور نماینـده سـیرجان و 
نایب رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلس 
شـورای اسـالمی در جلسـه روز دوشـنبه 
10 بهمـن 1401 مجلـس در تذکـری بـه 
هیئت رئیسـه مجلس بـا طرح این پرسـش 
کـه تـرک فعـل دولـت را چـه کسـی بایـد 
پیگیری کند؟ و دیوان محاسـبات و سازمان 
بازرسـی کجاسـت؟ اظهار کـرد: سـال تمام 
شـد امـا یـک ریـال از تبصـره 18 تخصیص 
داده نشـده اسـت؛ این در حالیسـت کـه در 
مجلس مطرح شـد که با تبصره 18 مسـائل 
و مشکالت مردم حل می شـود و تولید رونق 
پیـدا می کنـد و کارگاه هـای نیمـه تعطیل 

مجـددا بـه تولیـد برمی گردنـد.
وی همچنیـن بـا بیـان اینکـه خشکسـالی، 
سـیل و سـرمازدگی زندگـی کشـاورزان و 
عشـایر مظلـوم را بـا مشـکل مواجـه کـرده 
اسـت، تاکید کرد: تاکنـون یک ریال نـه وام 
پرداخت شـده و نه کسی به داد کشـاورزان و 

عشـایر رسـیده است.
این نماینده مجلس در تذکـر دیگری گفت: 
رهبـری در دیـدار بـا نماینـدگان فرمودنـد 
که معـادن کشـور را فعـال کنید و در اسـناد 
باالدسـتی نظـام از جملـه برنامـه ششـم و 
بودجه سـاالنه آمده که باید معادن پیشـرانه 
تولیـد کشـور باشـند؛ ایـن درحالیسـت که 
معـادن تعطیل شـده و حـق و حقـوق مردم 
توسـط وزیر در حـال پایمال شـدن اسـت.

حسـن پور در تذکـری خطـاب بـه هیئـت 
رئیسـه مجلـس بـا اشـاره بـه درخواسـت 
نماینـدگان بـرای اسـتیضاح 10 نفـر از وزرا 
تاکیـد کـرد: چـرا 10 اسـتیضاحی کـه در 
دسـتور کار اسـت مـورد رسـیدگی  قـرار 

؟ د نمی گیـر
وی با تاکیـد بر اینکـه باید به سـمت اقتصاد 
تولیدی برویم نـه اقتصاد رانتـی، اظهار کرد: 
متاسفانه امروز خودرو در کشـور یک رانت و 
فساد اسـت و همانطور که رهبری فرمودند، 
هیچ فکـری بـه حال خـودرو نشـده اسـت؛ 
در ایـن شـرایط چـرا واردات خـودرو را آزاد 
نمی کننـد تـا مشـکل مـردم حـل و فصـل 

شـود؟

رئيس جمهوری 
نيروهای ناکارآمد را 

شناسایی و برکنار کند
نماینـده مـردم رامیـان در مجلس شـورای 
اسـالمی با طـرح ایـن پرسـش که سـواالت 
نماینـدگان مـردم در مجلـس شـورای 
اسـالمی و اسـتیضاح وزرا کـه بـا البی هـای 
نیروهـای دولتـی پـس گرفتـه می شـود 
نشـان از چیسـت؟ تصریح کرد: لطفاً رئیس 
جمهوری نیروهـای ناکارآمد را شناسـایی و 

برکنـار کنـد.
بـه گـزارش کاغـذ وطـن بـه نقـل از ایسـنا، 
غالمعلی کوهسـاری نماینده رامیـان و عضو 
کمیسـیون عمران مجلس شـورای اسالمی 
در جلسـه روز دوشـنبه 10 بهمـن 1401 
مجلـس در تذکـری بـه رئیـس جمهـوری 
گفـت:  رئیـس جمهـوری در مـرداد سـال 
جاری در شـورای اداری کرمان بیـان کردند 
کـه مدیـران ناکارآمـد بایـد کنـار گذاشـته 
شـوند، همچنیـن ایشـان در شـورای اداری 
رباط کریم گفتند که مسـئوالنی که موجب 
نارضایتی مـردم هسـتند باید از بدنـه دولت 
خـارج شـوند چـرا کـه اعتمـاد عمومـی از 
مهمتریـن مولفه هـای عزت عمومی اسـت. 
حـال سـوال ایـن اسـت کـه آیـا در شـرایط 
فعلـی کشـور مـردم از مسـئوالن کنونی به 

ویـژه بدنـه دولـت راضی هسـتند؟
وی افـزود: آیـا کمبـود نـان و صف هـای 
طوالنـی نانوایـی، افزایـش قیمـت مایحتاج 
عمومی، عدم اجرای کامل طـرح رتبه بندی 
فرهنگیـان، افزایش نـرخ ارز، کمبـود نهاده 
هـای کشـاورزی و دامـی، افزایـش قیمـت 
خـودرو، مشـکل مسـکن، سـرعت پاییـن و 
قطـع اینترنـت، قطعـی گاز و افزایش قیمت 
قبـوض گاز باعـث نارضایتی مردم نیسـت؟
این نماینـده مجلـس اظهـار کرد: سـواالت 
نمایندگان مردم در مجلس شـورای اسالمی 
و اسـتیضاح وزرا کـه بـا البی هـای نیروهای 
دولتـی پـس گرفتـه مـی شـود نشـان از 
چیسـت؟ لطفاً رئیـس جمهـوری نیروهای 

ناکارآمـد را شناسـایی و برکنـار کند.
کوهسـاری عنوان کرد: در جلسه کمیسیون 
تلفیـق بودجـه سـال قبـل کـه مربـوط بـه 
تصویـب بودجـه 1401 بـود، میرکاظمـی 
رئیس سازمان برنامه و بودجه، سـاداتی نژاد 
و عیـن الهی وزرای کشـاورزی و بهداشـت از 
حـذف ارز ترجیحـی از طـرف دولـت دفـاع 
کردنـد، اما اکنون کـه به مشـکل برخوردند، 
ایـن موضـوع را بـه مجلـس ربـط می دهند.

وی بـا بیـان اینکـه در چنـد مـاه گذشـته 
تقاضـای عـزل و جابجایـی تیـم اقتصـادی 
را داشـتم و آنقـدر گذشـت تـا رئیـس بانک 
مرکـزی عـزل شـد، تاکیـد کـرد: بـا بودجه 
1402 مشـکالت مردم در سال آینده بیشتر 
مـی شـود. افزایـش 20 درصـدی حقـوق 
کارکنان نمی تواند تورم 40 تـا 50 درصدی 
را جبران کند، بماند افـرادی که حقوق بگیر 

نیسـتند.

دولت در بودجه ۱۴۰2 نگاه 
ویژه ای به توزیع عادالنه 

اعتبارات بين استان ها دارد
عضو کمیسـیون برنامـه و بودجـه مجلس شـورای اسـالمی، نگاه 
دولت در الیحـه بودجه 1402 را بهبود شـرایط اسـتان ها توصیف 
کـرد و گفـت: ایجـاد و تقویت صنـدوق عدالت و پیشـرفت نشـان 
از عـزم دولـت بـرای رفـع محرومیـت زدایـی و توزیـع عادالنـه 

اعتبـارات دارد.
به گـزارش کاغـذ وطن بـه نقـل از ایرنا، بهـروز محبی نجـم آبادی 
دربـاره شـاخص های بودجـه 1402 گفـت: بـا توجـه بـه اینکـه 
که کسـری بودجـه 1401 بـه حداقـل رسـید، بودجـه  1402 که 
توسـط رییـس جمهور بـه مجلـس ارائـه شـد از رویکرد درسـتی 
برخـوردار اسـت و تخصیـص هـزار میلیـارد تومـان بـه صنـدوق 
عدالـت و پیشـرفت در اسـتانها طبـق الیحـه بودجه نشـان از عزم 
دولت بـرای افزایـش اختیارات مدیـران اسـتانی و تمرکززدایی در 

ایـن حـوزه دارد.
عضـو کمیسـیون برنامـه و بودجـه مجلـس افـزود: ایـن رویکـرد 
سـبب خواهد شـد تا ارتباط هدفمندی بین دولت بـا زیرمجموعه 
دسـتگاه های اجرایی صـورت بگیـرد. چرا کـه در گذشـته ارتباط 
اعتبـاری بیـن مسـئوالن دولتـی و دسـتگاه ها در شـهرهای دیگر 
خیلـی کم بـود کـه بـه ضـرر حاکمیـت تمـام می شـد. امـا اینکه 
صنـدوق عدالـت و پیشـرفت بـه درسـتی ایجـاد و مدیریت شـود 
و ایـن صنـدوق را بـر اسـاس اولویـت نه چانـه زنـی در هر اسـتان 
تقویـت کنیم، قطعـا اعتبـارات الزم بـه هر اسـتان خواهد رسـید.
وی با تاکیـد بر اینکه تـالش دولـت در بودجـه 1402 قابل وصول 
بـودن اعتبـارات در نظـر گرفته شـده اسـت، گفـت: دولت مسـیر 
درسـتی را در الیحـه بودجـه 1402 برای حـوزه اشـتغال و تولید 
تدویـن کـرده اسـت. البتـه در شـیوه اجـرا و هزینه هایی کـه باید 
برای الیحه بودجه انجام شـود، مدیریت صحیح بسـیار مهم اسـت 

تا اشـتغال و تولیـد واقعـی رخ دهد.
عضـو کمیسـیون برنامـه و بودجـه مجلـس شـورای اسـالمی 
دیپلماسـی منطقـه ای در بهبود صادرات را از مسـائل مـورد تاکید 
در الیحـه بودجـه عنـوان کـرد و اظهـار داشـت: دولت بایـد حتما 
مسـیرهایی را بـاز کنـد تـا صـادرات تقویـت شـده و بـه ارزآوری 
منجر شـود کـه نتیجـه آن سـاماندهی شـرایط اقتصـادی و تورم 
کشـور اسـت. محبـی نجـم آبـادی بزرگتریـن مشـکل هـر الیحه 
بودجه ای را کسـری آن عنوان کرد و اظهارداشـت: خوشـبختانه با 
مدیریت صحیحی کـه دولت در الیحه بودجه نشـان داد، کسـری 
بودجه را رفـع کرد. نماینـده مردم سـبزوار در مجلـس گفت: حل 
ایـن مسـائل می توانـد بـه پویایـی و ایجـاد امیـد در کشـور منجر 
شـود. همچنیـن اختصـاص 2 میلیـارد دالر بـه واردات خـودرو از 
جملـه نـکات مثبتـی اسـت کـه در الیحـه بودجه دیـده شـده تا 

چالش هـای ایـن بخـش تـا حـدودی کم شـود.
این نماینـده مجلس بـا تاکید بر اینکـه در بررسـی جزئیات الیحه 
بودجـه، حتما نظـرات کارشناسـی مرکـز پژوهش هـای مجلس و 
سـایر دسـتگاه ها و نهادهـا گرفتـه خواهد شـد، خاطرنشـان کرد: 
دولت و مجلس بـه دنبـال ارائه و تصویـب بودجـه ای در چارچوب 
قوانین باال دسـتی بـرای حل مسـائل اساسـی کشـور اسـت تا در 

نهایت رضایت مردم را جلب کنند. 

خبر

کاغذ سیاست
محسنی اژه ای:

 باید هیچ گونه نگرانی نسبت به انتقاد نداشته باشیم
گزارش

 ایسنا
رئیس قوه قضاییه گفت: باید از نقد سـازنده اسـتقبال 
کنیم و هیـچ گونـه نگرانی نسـبت بـه انتقاد نداشـته 
باشیم؛ چنانچه فردی دلسـوزانه و خیرخواهانه نسبت 
به شـخص مـا یـا دسـتگاه مـا، نقـد صحیحـی را وارد 

آورد، بایـد از آن نقد اسـتقبال کنیم.
 بـه گـزارش کاغـذ .طـن بـه نقـل از ایسـنا به نقـل از 
مرکز رسـانه قوه قضاییه، حجت  االسـالم والمسـلمین 
محسنی اژه ای، دوشـنبه )10 بهمن( طی سخنانی در 
جلسـه مشـترک شـورای عالی قوه قضاییه با شـورای 
قضایی اسـتان ها کـه به صـورت ویدئـو کنفرانسـی با 
محوریـت بررسـی روند اجـرای سـند تحـول قضایی 
و پیگیـری اجـرای فرامیـن و سیاسـت های ابالغـی 
مقـام معظـم رهبـری برگـزار شـد، بـا تبریـک اعیـاد 
رجبیـه و والدت امیرالمؤمنین علـی )ع( و امـام جواد 
)ع( و همچنیـن ایـام اهلل دهـه فجـر، اظهار کـرد: دهه 
مبارک فجـر فرصت مغتنمی اسـت تـا یـک ارزیابی و 
برآورد از میزان دقـت و اهتمام خود و دسـتگاه مان در 
پیمودن مسـیر متعالی انقالب اسـالمی داشته باشیم 
و سـنجش کنیـم کـه در کـدام نقطـه از ایـن مسـیر 
نورانـی هسـتیم و در چـه بخش هایـی خدایی ناکـرده 

غفلت کردیـم یا بـا تنـدی و کنـدی مواجـه بودیم.
وی با اشـاره بـه اهمیـت اجرایی سـازی تمـام و کمال 
سـند تحـول قضایـی در دوره تحـول و تعالـی، بیـان 
داشـت: ما در دسـتگاه قضایی در دوره تحـول و تعالی 
مصمـم هسـتیم امـور را بـا برنامه ریـزی و عقالنیت و 
حرکـت جهـادی بـه پیـش ببریـم تـا بتوانیم بـه نحو 
مطلوب تـری به مـردم و نظام اسـالمی خدمـت کنیم.

وی با اشـاره به ضرورت و اهمیت همفکری و همکاری 
افزون تـر بـا مـردم در موضوعـات مختلف، گفـت: هر 
مقـدار کـه بتوانیـم در موضوعـات مختلـف از نظرات 
جامعه و نخبـگان در داخـل و خـارج از دسـتگاه قضا، 

بهـره بگیریـم، نافع و سـودمند خواهـد بود.
رئیـس دسـتگاه قضـا بـار دیگـر بـه اهمیـت مقولـه 
نقدپذیـری اشـاره و تصریـح کـرد: بایـد از نقد سـازنده 
اسـتقبال کنیـم و هیچ گونـه نگرانی نسـبت بـه انتقاد 
نداشته باشیم؛ چنانچه فردی دلسـوزانه و خیرخواهانه 
نسبت به شـخص ما یا دسـتگاه ما، نقد صحیحی را وارد 
آورد، بایـد از آن نقد اسـتقبال کنیم و چنانچه اشـکالی 
در کار مـا وجود دارد، نسـبت به رفع آن کوشـا باشـیم. 
همچنین چنانچـه در هـر زمینـه اشـتباهی رخ داد، از 
تصحیح اشـتباه هیچگونه ابایی نداشـته باشیم و سریع 
و شـجاعانه آن اشـتباه را رفـع کنیـم و اگـر احیانـاً باید 
ترمیمی صـورت گیرد، اقـدام مقتضـی را ترتیب دهیم.

»شایسـته سـاالری« از دیگـر تاکیـدات رئیـس قـوه 
قضاییـه در ایـن نشسـت بـود؛ وی در همیـن راسـتا 
گفت: شایسـته سـاالری و توجه به نیروهای کارآمد و 
کارآمدسـازی نیروها در همه زمان ها امری الزم اسـت 
اما در مقطع فعلی، ضروری تر اسـت؛ باید نـه در حرف 
بلکـه در عمـل، شایسـته سـاالری را بـه منصـه ظهور 
برسـانیم؛ بر همین اسـاس، مدیـران دسـتگاه قضایی 
نسـبت به شناسـایی نیروهای کارآمد و سـپردن امور 

خطیر و مهـم به آنهـا اهتمام داشـته باشـند.
وی خطاب بـه رؤسـای کل دادگسـتری های سراسـر 
کشـور دسـتور داد کـه نسـبت بـه زیرمجموعـه 
خودشـان نظارتی مسـتمر و پویا و همه جانبه داشـته 
باشـند تـا امـور در دسـتگاه قضایـی، بهتـر، سـریع تر 
و کم هزینه تـر پیـش رونـد و ادامـه داد: نظـارت 
رؤسـای کل دادگسـتری ها بایـد شـامل همـه مراجع 
و واحدهـای قضایـی اعـم از دادسـراها، دادگاه هـای 
بـدوی، تجدیدنظـر، بخش هـای سـتادی و غیـره در 

اسـتان محـل مسئولیت شـان باشـد.
کل  رؤسـای  کـرد:  تصریـح  اژه ای  محسـنی   
دادگسـتری ها به صورت ویژه و مسـتمر بر دادسـراها 
و محاکـم بـدوی و تجدیدنظـر نظارت داشـته باشـند 
تـا پرونده ها بـا تاخیـر در رسـیدگی همـراه نباشـند؛ 
بعضاً مشـاهده شـده کـه پرونـده ای بالغ بر سـه سـال 
در دادگاه یـا دادسـرا مانده اسـت؛ در این قبیـل موارد 
رؤسـای کل دادگسـتری ها بررسـی ها و پیگیری های 
مقتضـی را صـورت دهند کـه دلیل ماندن سـه سـاله 

یـک پرونـده در یک شـعبه چیسـت؟
وی در ادامـه بـر اهمیـت متناسـب بـودن قرارهـای 
صادره بـرای متهمین تاکیـد کرد و بیان داشـت: بعضاً 
مشـاهده شـده که فـردی شـرایط بازداشـت موقت را 
ندارد اما بـرای او یک وثیقه سـنگین صادر شـده تا در 
بازداشـت بماند یا اینکه به نحوی بـرای او وثیقه صادر 
شـده کـه تأمیـن آن، زمان بر بـوده اسـت؛ این مـوارد 
ممکن است مسـئولیت شـرعی و قانونی داشته باشد؛ 
لذا مسئوالن دادسـرا نسـبت به صدور قرارها و تناسب 
آنهـا با اتهـام انتسـابی به متهـم، اهتمـام ویژه داشـته 
باشـند و چنانچه صـدور قـراری، منجـر به بازداشـت 
متهم می شـود، ایـن بازداشـت باید در کمتریـن زمان 

ممکن باشـد.
وی اظهار داشـت: روسای کل دادگسـتری ها بر احکام 
دادگاه های بـدوی و تجدیدنظر، هم از حیث شـکلی و 
هـم از حیث ماهـوی، نظارت و دقت بیشـتری داشـته 
باشـند؛ صدور احکام جایگزین حبس پسـندیده است 
ولـی بعضاً احکامـی تحت عنـوان »جایگزیـن حبس« 

صادر می شـوند کـه معقول بـه نظر نمی رسـند.

رئیس قـوه قضاییه افزود: چنانچه تعـدد و کثرت نقض 
احکام یک شـعبه دادگاه در مرجع باالتر مشاهده شد، 
رئیـس کل دادگسـتری بـا فوریـت قاضـی مربوطه را 
مورد سـوال قرار دهـد و چنانچه الزم اسـت، مقدمات 
ارائـه آموزش هـای مقتضـی را بـرای چنیـن قضاتـی 

فراهـم آورد.
وی ادامـه داد: در مـواردی کـه حکـم صادره از سـوی 
یک قاضی، خالف بّین شـرع تشـخیص داده می شـود 
و بـرای آن درخواسـت اعمـال مـاده 477 می شـود، 
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان بایـد قاضـی مربوطه 
را مـورد سـوال قـرار دهد کـه به چـه علت ایـن حکم 

خالف بّیـن شـرع را صـادر کرده اسـت.
وی با تاکیـد موکـد بر اهمیـت نظـارت بـر واحدهای 
اجرای احـکام در دادگسـتری ها گفت: بعضاً مشـاهده 
شـده کـه یـک حکـم قطعیت یافتـه، بـا گذشـت 2 
سـال، هنوز اجرا نشـده یا صحیـح و کامل اجرا نشـده 
اسـت؛ این در حالی اسـت که بـرای صدور یـک حکم، 
تالش هـای فراوانـی در مراجـع و واحدهـای قضایـی 
صـرف می شـود و هزینه های مـادی و معنـوی زیادی 
پرداخت می شـود؛ بنابراین رؤسـای کل دادگستری ها 
بـر واحدهـای اجـرای احـکام نیـز نظـارت بیشـتر و 

ویژه تـری داشـته باشـند.
محسـنی اژه ای در ادامـه خطـاب بـه رؤسـای کل 
دادگسـتری ها و دادسـتان های مراکـز اسـتان ها 
دستور داد نسبت به مقوله »پیشـگیری از وقوع جرم« 
و »اسـتفاده حداکثـری از ظرفیـت شـوراهای حـل 
اختـالف و اسـتعدادهای مردمـی« اهتمـام بیشـتری 

داشـته باشـند.
اهتمام ویـژه نسـبت به حفـظ امنیـت روانـی و جانی 

مـردم و شـهروندان و مقابلـه همه جانبه با کسـانی که 
با نشـر اکاذیـب و دروغ پراکنی در پی مخـدوش کردن 
امنیـت روانـی مـردم هسـتند و کسـانی کـه امنیـت 
جانی مـردم را بـه مخاطـره می اندازند، دسـتور موکد 
دیگری بود کـه رئیس قـوه قضاییه خطاب به رؤسـای 
کل دادگسـتری ها و دادسـتان های مراکـز اسـتان ها 
صـادر کـرد و با تاکیـد بر ایـن نکته که فسـاد مسـری 
است، گفت: رؤسـای کل دادگسـتری ها و دادستان ها 
بـا رویکـردی عالمانـه و حرفـه ای نسـبت بـه مقابله با 
فسـاد و مظاهر آن در سـاحت های مختلـف، اهتمام و 

توجه ویژه داشـته باشـند.
وی گفت:کـراراً مشـاهده شـده کـه افـرادی بـا جعل 
عنـوان و منتسـب کـردن خـود بـه مسـئوالن، در پی 
کالهبرداری از مردم و سرکیسـه کردن آنها هسـتند؛ 
لذا مسـئوالن مربوطه قضایی با این قبیـل پدیدها نیز 

به نحـو مقتضـی برخـورد کنند.
حجت  االسـالم والمسـلمین محسـنی اژه ای در بخش 
پایانـی جلسـه مشـترک شـورای عالی قـوه قضاییـه 
بـا شـورای قضایـی اسـتان ها بـا اشـاره بـه موضـوع 
تعطیلی های مقطعـی پر تعـدادی که در سـال جاری 
به سـبب آلودگی هوا و سـرما، محقق شـد، اظهار کرد: 
تعویـق برگـزاری جلسـات دادگاه هـای تعییـن وقت 
شـده به سـبب تعطیلی های صـورت گرفتـه، موجب 
متضرر شـدن طرفین پرونده شـد؛ لـذا ما در دسـتگاه 
قضایـی بـرای رفـع ایـن مشـکل راهـکار و تدبیـری 
را اندیشـیده ایم؛ بـر همیـن اسـاس شـما رؤسـای 
کل دادگسـتری ها نیـز می توانیـد نقطـه نظـرات و 
پیشـنهادات خـود را در ایـن خصـوص به معـاون اول 

قـوه قضاییـه ارائـه دهید.
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قطر به دنبال گشودن گره های بزرگ ایران و غرب در ماجرای اوکراین است
تحلیلگر مسـائل بیـن الملل گفـت: آنچـه جدید اسـت میانجی گـری قطر 
میان ایران و اوکراین اسـت. این نکته نشـان می دهد که موضـوع اوکراین و 
اتهام کمک پهپـادی ایران به روسـیه و بـه کارگیری این پهپادهـا در جنگ 
علیه اوکراین به گلوگاهـی واقعی در روابط ایران و غرب تبدیل شـده اسـت
به گـزارش کاغذ وطـن به نقـل از ایلنـا، ساسـان کریمی تحلیل گر مسـائل 
بیـن الملل در پاسـخ بـه این سـوال که بـا توجه بـه اینکـه در گذشـته قطر 
و عمـان نقـش میانجیگـری بیـن ایـران و طرف هـای برجامـی را بـر عهده 
داشـتند، سـفر روز گذشـته وزیر خارجه قطر با توجه به صحبت هـای وزیر 
خارجـه کشـورمان در مـورد دریافت پیـام کشـورهای برجامـی، در نهایت 
نتیجه این پیـام به چـه سـرانجامی خواهد رسـید، گفت:  تحلیـل این نکته 
با توجه به اطالعات کم دشـوار اسـت. آنچـه جدید اسـت میانجی گری قطر 
میان ایران و اوکراین اسـت. این نکته نشـان می دهد که موضـوع اوکراین و 

اتهام کمک پهپـادی ایران به روسـیه و بـه کارگیری این پهپادهـا در جنگ 
علیه اوکراین بـه گلوگاهی واقعی در روابط ایران و غرب تبدیل شـده اسـت. 
بنابرایـن قطـر برای گشـودن گره هـای بـزرگ، رو بـه میانجی گـری درباره 

این مسـاله کرده اسـت.
کریمـی در پاسـخ به این سـوال کـه با توجـه بـه ارائه پیـام آمریکا از سـوی 
قطـر بـه ایـران آیـا احتمـال از سـرگیری مذاکـرات در ایـام نزدیـک وجود 
خواهـد داشـت، گفت: بعیـد اسـت. حتی در ایـن صـورت هم نمی تـوان به 
نتیجه آن امیـدوار بود. متاسـفانه وزیـر امور خارجه و دسـتگاه دیپلماسـی 
کشـور مدت هاسـت به طور یک طرفه نسـبت به مذاکرات احیـای برجام و 
دریافت پیـام از آمریکا ابـراز شـوق و امیـدواری می کنند که این امر بسـیار 
غیرحرفه ای محسـوب می شـود. من نسـبت به بازگشـت همـه طرف ها به 

مذاکرات خوشـبین نیسـتم.

ایـن تحلیل گـر مسـائل بین الملـل در پاسـخ به این سـوال کـه بـا توجه به 
اینکه در گذشـته شـاهد مذاکرات برجامی در دوحه بودیم آیـا این احتمال 
وجـود دارد که که بـار دیگـر مذاکـرات در دوحـه برگزار شـود، گفـت: این 
احتمال وجود دارد اما بسـیار کم اسـت. در واقع برای تحلیل هـر مذاکره ای 
بایـد بـه اهرم هـای فشـار و انگیزه هـای همـه طرف هـا نگاه کـرد کـه البته 
بضاعـت دیپلماتیـک هـم یکـی از اهرم هـای قـدرت اسـت کـه ما فعـاًل از 
آن بی بهـره یـا کم بهـره هسـتیم. امـا در عیـن حـال بـا توجـه بـه تحوالت 
بین المللـی و هجمـه علیه مـا از یـک طـرف و جنـگ اوکراین و دسـت باال 
پیدا کـردن آمریـکا در مقابل روسـیه، اروپا و حتـی چین از سـوی دیگر، در 
اروپـا چنـدان اقبالی بـه احیای برجـام دیده نمی شـود و همچنیـن چندان 

انگیـزه  و احتیاجـی در ایـاالت متحده وجـود ندارد.
وی افـزود: دولت بایـدن امروز بـه قدر کافی دسـتاورد سیاسـت خارجی در 

مقابـل چیـن و روسـیه دارد که نیـازی بـه موضوعی شـبیه برجام نداشـته 
باشـد که بـا توجه بـه معـادالت آن، کـه سـود چندانی بـرای آمریـکا ندارد 
حتـی در میان خـود دموکرات هـا هم اجمـاع کامـل در مورد برجـام وجود 

نـدارد.
وی افـزود: در موضـوع احیـای برجـام هـم می تـوان گفـت توافقی کـه دو 
سـال قبل و در زمان مذاکره آقـای عراقچی برای ما در دسـترس بـود امروز 
تبدیل به یک خیال شـده اسـت و شـرایط ما از نظر مذاکراتی متاسـفانه در 
آن نقطه هم قـرار ندارد. ایـن اتفاق با توجه بـه جلوگیری ها و بعـد تاخیرها، 
محصول نوعـی نگاه و تحلیلی خاص اسـت کـه بر سیاسـت خارجی جریان 
حاکـم در دولت سـایه انداختـه و موجب شکسـت مذاکرات احیـای برجام 
شـده و به طریق اولی بسـیاری از نیروهای منطقـه را علیه ما به طـرز ناالزم 

و بی سـابقه ای همراه کرده اسـت.

رهبر انقـالب پس از پایـان گـزارش مدعوین 
دیـدار کارآفرینـان، تولیدکننـدگان و دانـش 
بنیان هـا خطاب بـه مسـئوالن تاکیـد کردند: 
ایـن گالیه هـا و توقعاتـی کـه مطـرح شـد، 
همـه اش درسـت اسـت؛ بـرای حـل آن 
کارگروه با مباشـرت خـود این افراد تشـکیل 

دهیـد.
 بـه گـزارش کاغـذ وطـن بـه نقـل از ایسـنا، 
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای پـس از پایـان 
کارآفرینـان،  دیـدار  مدعویـن  گـزارش 
تولیدکننـدگان و دانـش بنیان هـا خطـاب بـه 
مسـئوالن مطالبی را مطـرح کردند کـه گزیده 

آن بـه شـرح ذیـل اسـت :
  یـک مطلـب کوتـاه میخواهـم بـه مسـئولین 
محترمـی کـه اینجـا نشسـته اند، بخصـوص 
معـاون اّول محترم، کـه اینجا هسـتند، بگویم. 
ایـن مطالبـی را کـه ایـن دوسـتان گفتنـد، بـا 
دّقت بـه خاطـر بسـپارید. اینهـا صرفـاً گزارش 
نبود؛ گـزارش بـود، همـراه گـزارش، گالیه هم 
بود. و ایـن گالیه هایی کـه اینجا کردنـد، تقریباً 
همـه اش، بـه نظـر مـن درسـت اسـت. همه ی 
آنچـه کـه گفتنـد، به عنـوان توّقعاتـی کـه از 
دولـت و از مسـئولین و از شـخص بنـده دارند، 

توّقعـات درسـتی اسـت.
  بـرای همه ی ایـن چیزهایـی که این دوسـتان 
گفتنـد، کارگـروه تشـکیل بدهیـد؛ در ایـن 
کارگروه حتمـاً بایسـت از نیروهای مباشـِر کار 
اسـتفاده بشـود، حضور داشـته باشـند، همین 
هایـی که اینجـا صحبت کردنـد، ایـن آقایان، و 
دیگرانی که هسـتند، نظرات آنها گرفته بشـود 

و پیگیـری بشـود. 
ما مشـکل معیشـت مردمی و رفاه خانوار داریم 
در کشـور بـه طـور محسـوس؛  این بدون رشـد 
اقتصـادی عالج پذیر نیسـت. مـا اگـر بخواهیم 
فقـر را برطرف کنیم، اگـر بخواهیم رفـاه خانوار 
را در کشـور رشـد بدهیم ایـن احتیـاج دارد به 

رشـد اقتصـادی در کشـور، بـدون ایـن امـکان 
نـدارد. 

دسـتگاه های اجرایـی بایـد از توسـعه ی بنـگاه 
هـای خصوصـی حمایـت کننـد. کشـور بدون 
فعالیت بنگاه های خصوصی اداره نخواهد شـد. 
اشـتباه مهمی که در سـالهای اول انقالب اتفاق 
افتاد و آثـارش همین طـور ماند مبالـغ زیادی، 
ایـن بـود کـه بخـش خصوصـی را کنـار زدند و 
همـه ی کارهـا را، حتـی فـروش مثـاًل اجناس 
خـرد را بـه مسـئولین، دولـت و دسـتگاههای 
دولتـی سـپردند. خطای بزرگـی بود کـه انجام 

دادیـم ما.
 نود درصـد آب تولید کشـور صرف کشـاورزی 
میشـود، حـدود نـود درصـد. صنعـت و خانه و 
مصـارف خانگـی و امثـال اینهـا ده درصـد آب 
کشـور اسـت. نود درصد مربـوط به کشـاورزی 
اسـت. مـا اگـر از ایـن نـود درصـد، ده درصـد 
بتوانیـم صرفه جویـی بکنیـم، یعنـی بـه قـدر 
همـه ی آبی کـه امـروز صـرف صنعـت و صرف 
شـرب خانگـی و بقیـه ی مصـارف میشـود، بـه 
این انـدازه آب بازیافت کردیم. یعنی مسـئله ی 
بهـره وری ایـن جـوری اسـت. مـا از آب بـد 
بهـره وری میکنیـم، از انـرژی بـد بهـره وری 

میکنیـم...
 یکـی از مـواردی که ما دچـار ضعف بهـره وری 

هسـتیم همیـن نیروهـای کارمنـدی دولتی 
هستند که کار مفیدشـان در طول هفته خیلی 
محدود اسـت، چند سـاعت بیشتر نیسـت. این 
همیـن کاهش بهره وری اسـت در مـورد نیروی 

انسـانی. اینهـا باید اصالح بشـود.
 اینکـه مـا سیاسـت هـای اصـل44 را مطـرح 
کردیم بر خـالف تصور بعضی از بـرادران خوب، 
می بینـم بعضـی از عناصـر خـوب و خوش نیت 
اعتـراض میکنند به سیاسـتهای اصـل44، این 
اعتراض درسـت نیسـت، این سیاسـتها با دقت 
انتخاب شـد، بـا فکـر انتخاب شـد، افـرادی که 
وارد بودنـد در مسـائل اقتصـادی و عالقمنـد 
بـه عدالـت اجتماعـی و به جـد دنبـال عدالـت 
اجتماعـی بودنـد همـه تأییـد کردنـد ایـن را، 
منتهـا خـوب عمـل نشـده متاسـفانه دولتهـا 

درسـت عمـل نکردنـد.
در دنیـای امـروز ارتقـاء جایـگاه یـک کشـور 
بـه میـزان زیـادی مربـوط بـه وضـع اقتصادی 
آن کشـور اسـت. وقتـی یـک کشـوری پولـش 
ضعیف میشـود، امکانـات اقتصـادی اش پایین 
می آیـد اعتبـار و جایگاهـش در دنیـای امـروز 
کاهش پیدا میکند. مـا برای اینکه ایـن جایگاه 
را، جایگاه کشـور را در مجموعـه ی منطقه و در 
مجموعه ی جهـان حفظ کنیـم احتیـاج داریم 

به ایـن رشـد اقتصـادی.

پیمـان جبلـی رئیـس سـازمان صداوسـیما 
گفت: بعضـی از افـراد یـا جریانـات، مغرضانه و 
عجوالنـه دربـاره بودجـه صداوسـیما قضـاوت 
می کننـد. بعضـی از دوسـتان هم بـدون اطالع 
ایـن کار را انجـام می دهنـد یعنـی دقتـی در 
جـداول نمی کننـد. مـا در جلسـه مفصلـی که 
بـا کمیسـیون فرهنگی مجلـس داشـتیم آنجا 
کامـال مشـخص و اثبات شـد برخـالف چیزی 
کـه توسـط بعضـی از رسـانه ها منتشـر شـده 
و بعضـی از افـراد هـم عنـوان کردنـد، افزایـش 
بودجـه صداوسـیما بـرای سـال آینـده در 
جداول پیشـنهادی دولـت کمتـر از 10 درصد 
و حـدود 5/9 درصد اسـت. یعنی عمـاًل یکی از 
پایین تریـن میـزان افزایـش بودجه هـا در بین 
دسـتگاه های فرهنگـی، بـه صداوسـیما تعلـق 

گرفتـه اسـت.
بـه گـزارش کاغـذ وطـن بـه نقـل از انتخـاب، 
پیمان جبلـی دربـاره موضـوع افزایـش بودجه 
صداوسـیما که محل انتقاد برخی از نمایندگان 
مجلـس شـده اسـت، گفـت: متاسـفانه یـا 
خوشـبختانه صداوسـیما بـه دلیـل جایـگاه 
بسـیار مهمی کـه دارد در معرض دیـد، قضاوت 

و زیـر ذره بیـن قـرار دارد.
رئیـس سـازمان صداوسـیما خاطرنشـان کرد: 
مـا عـادت داریـم هـر سـال کـه الیحـه بودجه 
توسـط رئیس جمهور بـه مجلس ارائه می شـود 
قبـل از این کـه آقـای رئیس جمهـور از مجلس 
بیـرون بیاینـد، اولیـن جایـی کـه بودجـه اش 
مـورد نقـد قـرار می گیـرد، صداوسـیما اسـت، 
البتـه نمی خواهـم کسـی را متهـم کنـم، امـا 
چـون ایـن اتفـاق بـا عجلـه می افتـد بعضـی از 
افراد یـا جریانـات، مغرضانـه و عجوالنـه درباره 
بودجـه صداوسـیما قضـاوت می کننـد. بعضی 
از دوسـتان هـم بـدون اطـالع ایـن کار را انجام 
می دهنـد یعنـی دقتـی در جـداول نمی کنند. 
ما در جلسـه مفصلی که با کمیسـیون فرهنگی 

مجلس داشـتیم آنجا کامـال مشـخص و اثبات 
شـد برخـالف چیـزی کـه توسـط بعضـی از 
رسـانه ها منتشـر شـده و بعضـی از افـراد هـم 
عنـوان کردنـد، افزایـش بودجـه صداوسـیما 
برای سـال آینـده در جداول پیشـنهادی دولت 
کمتـر از 10 درصد و حـدود 5/9 درصد اسـت. 
یعنی عمـاًل یکـی از پایین ترین میـزان افزایش 
بودجه هـا در بیـن دسـتگاه های فرهنگـی، بـه 

صداوسـیما تعلـق گرفته اسـت.
وی یادآور شـد: البته مـا چالش هـا و تنگناهای 
دولـت محتـرم را درک می کنیم اما بـا توجه به 
اهمیت رسـانه ملـی بـه ویـژه در شـرایطی که 
جامعه انتظار تحـول، تولیدات فاخـر و کارهای 
جدید را از رسـانه ملـی دارد، یک مقـدار انتظار 
ما از مجلـس و کمیسـیون فرهنگـی و تلفیق و 
دولت این اسـت کـه ایـن شـرایط و ضرورت ها 
را در نظـر بگیرنـد کـه مـا ان شـاءاهلل بـا خیـال 

راحت تـری بتوانیـم کارمـان را انجـام دهیم.
جبلـی دربـاره بودجه سـاخت سـریال حضرت 
موسـی کـه واکنش هـای زیـادی را بـه همـراه 
داشـته اسـت، بیان کـرد: یـک مقـدار کوتاهی 
از مـا اسـت، آن هـم بـه ایـن دلیـل کـه درباره 
سـریال ها و مجموعه هـای نمایشـی فاخرمـان 
تـا قبـل از این کـه بـه آنتـن برسـند، زیـاد 

اطالع رسـانی نمی کنیـم کـه البتـه طبیعـی 
هم هسـت کارگردانـان ایـن قبیل کارهـا برای 
این که از حواشـی دور باشـند، خیلـی تمایل به 
اطالع رسانی گسـترده در مورد کارشان ندارند.
وی افـزود: مـا تالش کردیـم در حـد امکان مان 
مجموعه هـای تصمیم گیـر ماننـد مجلـس، 
مجموعه هـای دولتـی و دیگـر سـازمان ها را به 
پشـت صحنه هـای ایـن مجموعه ها ببریـم و به 
آن هـا نشـان دهیم تـا متوجـه حجـم، عظمت 
کار، تعـداد زیـاد عوامل اعـم از بازیگـر و عوامل 
پخـش و سـاخت لوکیشـن های بسـیار عظیم 
شـوند. اگـر شـما بـه شـاهرود تشـریف ببریـد 
و لوکیشـن کلیسـا را مشـاهده کنیـد، متوجـه 

حجـم و عظمـت کار خواهید شـد.
رئیس سـازمان صداوسـیما تاکید کـرد: هزینه 
کارهـای تاریخـی بسـیار بسـیار بـاال اسـت. 
البتـه مـا در تالش هسـتیم در سـریال موسـی 
از تکنولوژی هـای جدیـد اسـتفاده کنیـم تـا 
هزینه هـا را پاییـن بیاوریـم اما عمومـا کارهای 
تاریخی به دلیل دکور و تجهیزات و گسـتردگی 
عوامل، کارهای سنگینی هسـتند و هزینه های 
سـنگینی هـم دارنـد اما بـاز هـم ایـن هزینه ها 
در مقایسـه بـا کارهـای مشـابه در دنیـا بسـیار 

ناچیز اسـت.

رهبر انقالب:   رفع فقر، مشکل معيشتی و رفاه خانوار بدون 
رشد اقتصادی عالج پذیر نيست

جبلی درمورد بودجه 8 هزار ميليارد تومانی صداوسيما

مغرضانه قضاوت شد
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قابل توجه مالکين محترم خودروها؛
کارت های سوخت 

فاقد تراکنش غيرفعال 
می شود

مدیـر شـرکت ملـی پخـش فرآورده های 
نفتـی منطقـه کرمـان از غیرفعال شـدن 
فاقـد  کارت هـای هوشـمند سـوخت 
تراکنـش تا پایـان سـال 1401 خبـر داد.
بـه گـزارش روابط عمومـی شـرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتـی منطقه کرمان، 
سـید باقـر نورالدینـی گفـت: مالکیـن 
محترم خودروهایـی که تاکنـون از کارت 
سـوخت شـخصی اسـتفاده نکرده انـد، 
جهت جلوگیری از غیرفعال شـدن کارت 
خود، حداقل یک بـار تا پایان سـال جاری 
از کارت سـوخت شـخصی خود استفاده و 
از صحـت عملکـرد آن اطمینـان حاصـل 
نمایند. نورالدینـی افزود: افـرادی که رمز 
کارت سـوخت خـود را ندارنـد، می توانند 
بـا در دسـت داشـتن مـدارک خـودرو و 
هویتـی خـود بـا مراجعـه حضـوری بـه 
ناحیـه مرکـزی شـرکت ملـی پخـش 
فرآورده هـای نفتی واقـع در جـاده تهران 
جنـب جایـگاه عرضه سـوخت نسـبت به 
بازیابـی رمـز کارت سـوخت خـود اقـدام 
کننـد. بـه گفتـه او درخواسـت کارت 
سـوخت المثنـی نیـز در حـال حاضـر 
فقط بـا مراجعـه حضـوری مالـک خودرو 
به همراه مدارک شناسـایی خـود به دفاتر 

پلیـس +10 امکان پذیـر می باشـد.

مدیـر میـراث فرهنگـی بافـت بـا اشـاره بـه 
بـارش شـدید بـرف در گوغـر از برگـزاری 
جشـنواره آدم برفـی در این منطقـه خبر داد.

علـی نجـف نـژاد بیـان کـرد: بخـش گوغـر 
در شهرسـتان بافـت بـه دلیـل شـرایط آب و 
هوایـی و کوهسـتانی بـودن یکـی از مناطـق 
برفگیر اسـتان کرمان محسـوب می شـود که 
از طبیعتـی بکـر و زیبـا نیـز برخوردار اسـت.

او تصریـح کـرد: ایـن جشـنواره بـا توجـه به 
بـارش مناسـب بـرف در منطقـه امسـال نیز 
برگـزار می شـود و سـعی داریـم ایـن منطقه 
را بـه عنـوان یکـی از قطب هـای اصلـی 

گردشـگری زمسـتانی معرفـی کنیـم.
او از برنامـه ریـزی بـرای برگزاری جشـنواره 
آدم برفـی در نیمـه دوم بهمـن مـاه در ایـن 

منطقـه خبـر داد.

مدیـر میراث فرهنگـی ریـگان گفـت: مسـابقات 
رالـی گردشـگری 14 و 15 بهمن مـاه در تپه هـای 
شـنی علی آبـاد پشـت ریـگ شهرسـتان ریـگان 

برگـزار می شـود.
امیـر ابراهیمـی  بـا بیـان اینکه بـا توجه بـه وجود 
بلندترین تپه های شـنی با ارتفاع بیـش از 75 متر 
و وسـعت 30 کیلومتر مربع در شهرسـتان ریگان، 
گفـت:  ایـن ظرفیـت می توانـد بهتریـن فرصـت 
برای جذب گردشـگران به سـوی این شهرسـتان 
باشـد. او  افـزود: برگـزاری برنامه هـای مختلـف از 
جمله: مسـابقات رالـی و اتومبیل رانی تـا حدودی 
توانسـته مـا را بـه ایـن هـدف نزدیک تـر کنـد که 
خوشـبختانه امسـال نیز ایـن برنامـه در بهمن ماه 
جـاری بـا همـکاری اداره ورزش و جوانان اسـتان 
کرمان، فرمانداری، ارشاد اسـالمی، اداره عشایری 
و... برگـزار می شـود. مدیـر میراث فرهنگـی، 

گردشـگری و صنایع دسـتی شهرسـتان ریـگان 
بیـان کـرد: عالقه منـدان بـرای شـرکت  در ایـن 
مسـابقات، می توانند به بخش اتومبیل رانـی  اداره 
کل ورزش و جوانان اسـتان کرمـان مراجعه کنند  

و یا بـا ایـن اداره تمـاس  بگیرند.  
او از برگـزاری مسـابقات شترسـواری و همچنیـن 
جنگ شـادی در حاشیه مسـابقات رالی خبر داد و 
گفت: در تالش هسـتیم بـرای ایجاد روحیه شـور 
و نشـاط در مـردم این گونـه برنامه ها را بـه صورت 

مـداوم در طول سـال برپـا کنیم.
ابراهیمـی افـزود: شهرسـتان ریـگان عـالوه بـر 
تپه های شـنی ریـگان کـه خاصیـت درمانـی هم 
دارنـد جاذبه هـای دیگـری همچـون، درختـان 
نبـکا )گلدان های طبیعی(، مقبره شـاه خورشـید، 
باغـات مرکبـات و نخیـالت و... دارد کـه می توانـد 

میزبـان گردشـگران از سرتاسـر کشـور باشـد.

موزه میراث روستایی گیالن 
فکر تاسـیس مـوزه، پـس از زمیـن لـرزه" خـرداد 1369 
گیالن که روند تخریب بناهای سـنتی را شـدت بخشـید، 
شـکل گرفت. اما فاز مطالعاِت مقدماتی آن، از اوایل سـال 
1381 آغاز شـد. بـرای انجاِم تحقیقـات، منطقه سـراوان 
بـه دلیـل شـرایط جغرافیـای و اقلیمـی خـاص انتخاب و 
قرار شـد بناهـای 9 روسـتای اصیل اسـتان کـه نمادهای 
معمـاری اصیل گیـالن در آن هـا نمایـان اسـت، واچینی 
شـود و در ادامـه در محـل ایـن مـوزه دوباره چینی شـود. 
بخش معمـاری این مـوزه، مجموعه ای اسـت کـه قدمت 
بناهای آن به طور متوسـط به 150 سـال می رسـد. هدف 
مـوزه" میـراث روسـتایی گیـالن، فقـط انتقـال بناهـای 
روسـتایی نیسـت، بلکه حفظ فرهنگ بومی، فن سـاخت 
و دانـش نانوشـته ای اسـت کـه در روسـتاهای گیـالن 
وجود داشـته اسـت. در این مجموعـه، عالوه بـر معماری 
روسـتایی مناطق مختلف اسـتان، سـایر عناصر فرهنگی 
مربوط بـه ابزارهـای زندگـی و کار، خوراک و پوشـاک نیز 

مـورد توجه اسـت.
 عکاس:سیدجواد میرحسینی

مدیر ميراث فرهنگی بافت خبر داد؛

برگزاری جشنواره آدم برفی در »گوغر«

برگزاری مسابقات رالی گردشگری در تپه های شنی ریگان

فرماندار ریگان:

۱۴۰ پروژه دهه فجر در شهرستان ریگان 
افتتاح و کلنگ زنی می شود

ُسـها خدیش- فرماندار ریگان از افتتـاح و کلنگ زنی 140 پروژه عمرانی ،کشـاورزی 
و تولیـدی با اعتبـاری بالغ بـر 145 میلیـارد تومـان همزمان با ایـام اهلل دهـه فجر در 

این شهرسـتان خبر داد.
مراد آبیـار در تشـریح پروژه های ایـام دهه فجـر در جمع خبرنـگاران افـزود: با توجه 
به پتانسـیل و ظرفیت شهرسـتان ریـگان و اینکـه 320 روز در سـال آفتابی اسـت از 
جملـه طرح های دهـه فجر کلنگ زنی شـهرک خورشـیدی اسـت که عالقـه مندان 
می تواننـد بـا دریافت یکسـری مشـوق ها ماننـد دریافت تسـهیالت و زمیـن در این 

خصوص سـرمایه گـذاری نمایند.
او اظهارداشـت: اقتصـاد ریـگان بـر پایـه کشـاورزی و دامپـروری اسـت کـه در ایـن 
خصوص کلنـگ مجتمع دامپـروری بـه مسـاحت 50 هکتار بـه زمین زده می شـود 
او از راه انـدازی اکو کمپ در مجـاورت بلندترین تپه های شـنی این شهرسـتان برای 
داشـتن اقامتگاه موقت برای گردشـگران خبر داد و گفت: در ایام دهه فجر نیز کلنگ 
این اکوکمپ به مسـاحت پنـج هزار مترمربـع با محوریـت اداره کل میـراث فرهنگی 

به زمیـن زده می شـود و عملیات اجرایـی آن نیز در همیـن ایام شـروع می گردد.
آبیـار ادامـه داد: کلنـگ عملیـات اجرایی بانـد دوم ریـگان به سـمت نرماشـیر نیز از 

محـل اعتبـارات ملـی به زمیـن زده می شـود
فرمانـدار ریـگان با اشـاره بـه اینکـه یکسـری از طرح هـا در جهـت توسـعه و پویایی 
مناطـق روسـتایی و شـهری افتتاح یـا کلنـگ زنی می شـود توضیـح داد:طـرح برق 
رسـانی به روسـتاها از جملـه روسـتای کلیچـون از دورترین روسـتاهای حـوزه این 
شهرسـتان نیز بـا اعتبـاری بالغ بـر 9 میلیـارد و75 میلیـون تومـان و با بهـره مندی 

یک هـزار خانـوار در ایـن ایـام افتتـاح  مـی گردد.
به گفته او در حوزه بهداشـت و درمان مبلـغ 14 میلیارد و 800 میلیـون تومان پروژه 

با بهره مندی یـک هـزار و 500 خانوار افتتاح می شـود.
آبیـار می گوید همچنیـن در حـوزه آموزش و پـرورش نیز پنج باب مدرسـه بـا اعتبار 
14 میلیـارد و 500 میلیـون تومـان افتتاح می شـود که حـدود یک هزار دانـش آموز 

از خدمـات این مـدارس اسـتفاده می کنند
فرمانـدار ریگان بـه افتتـاح مجتمع آبرسـانی شـهر ریگان اشـاره کـرد و گفـت: این 
مجتمع با اعتبـار چهار میلیارد تومان از جملـه پروژه های اداره آب و فاضالب شـهری 

اسـت که 15 هـزار نفر بهـره مند می شـود.
او اضافه کـرد: در حوزه شـهرداری ها نیـز اقدامات موثـری صورت گرفته اسـت که از 
جمله آن ها می توان بـه پارک دانشـجو- میدان امام رضا)ع(- سـاختمان شـهرداری 
رحمت آباد-آسـفالت معابر رحمت آباد، گنبکی و ریگان- پارک سـاحلی و روشـنایی 

بلوار خلیج فـارس گنبکی بـا اعتبار 34 میلیـارد تومان اشـاره کرد.
آبیـار خاطرنشـان کرد: همچنین مرکـز معاینه فنی خودروهای سـبک شـهرداری با 
اعتبار پنج میلیارد تومان افتتاح می شـود و در حوزه بخشـداری ها نیـز چندین طرح 

و پروژه بـا اعتبار 100 میلیـارد تومان افتتاح می شـود.
فرمانـدار ریـگان همچنیـن از توزیـع 5 هـزار اصلـه نهـال درخـت انجیـر در مناطق 
کوهسـتانی خبر داد و گفت: در جهت توسـعه همه جانبه روسـتاها و با توجه به خاک 
مسـتعد  و منابع آبی مناطق کوهسـتانی در ایـام دهه فجر تعـداد 5 هزار نهـال انجیر 

در بیـن کشـاورزان جهت کاشـت توزیع می شـود.
آبیار با اشـاره بـه اینکـه در ایـام اهلل دهه فجـر موضـوع جهاد تبییـن بایـد مهمترین 
راهبرد باشـد اظهارداشت: شعار امسـال»ایران اسـتوار؛ 44 سـال اقتدار« است و باید 
تالش کنیم جشـن های دهه فجـر ادامه دار باشـد چرا کـه موجودیت دیـن و حرکت 

در این مسـیر به علـت وجود انقالب اسـالمی اسـت.

خبر

مدیرعامـل سـازمان آتش نشـانی و خدمـات ایمنی 
شـهرداری کرمـان گفـت: در دی مـاه سـال جاری، 
آتش نشـانان کرمانـی در 329 عملیـات، 92 نفـر از 

شـهروندان را در حـوادث مختلـف نجـات دادند.
بـه گـزارش کرمان نـو بـه نقـل از فـارس، ابراهیـم 
بابایی اظهار کـرد: در دی ماه امسـال، 117 عملیات 
اطفـای حریـق و 212 عملیـات امـداد و نجـات در 
حوادثـی کـه به دلیـل بی احتیاطـی و عـدم رعایـت 
مسـائل ایمنی در شـهر کرمـان اتفـاق افتـاد، انجام 

شـد.
او ادامـه داد: از مجمـوع 117 حادثـۀ آتش سـوزی 
در مـاه گذشـته، 55 مـورد مربـوط به مواد پسـماند 

و بازیافتـی، 21 مـورد مربوط بـه وسـایل نقلیه، 21 
مـورد مربوط به منازل مسـکونی، 8 مـورد مربوط به 
مراکز تجاری، 9 مـورد مربوط به جنـگل و درختان، 
2 مـورد مربوط به حریـق مراکز صنعتـی و انبارها، و 
یک مـورد مربوط بـه تجهیزات شـهری بوده اسـت.

خدمـات  و  آتش نشـانی  سـازمان  مدیرعامـل 
ایمنـی شـهرداری کرمـان افـزود: از مجمـوع 212 
عملیات امـداد و نجـات در مدت یادشـده، 27 مورد 
زنده گیـری حیوانـات خطرنـاک و آزاردهنـده، 68 
مـورد زنده گیـری مارهـای سـمی و غیرسـمی، 18 
مورد چیدن حلقـه و قفل، 21 مورد امداد آسانسـور، 
5 مورد امداد تصادفـات خودرویی، یک مـورد امداد 

و نجـات از کـوه و بلنـدی و مابقـی مربـوط به سـایر 
مـوارد بوده اسـت.

بابایی خاطرنشـان کـرد: در مجموع ایـن عملیات ها 
92 نفـر از شـهروندان نجـات یافتنـد و 12 نفـر نیز 
در حوادثـی از قبیـل تصـادف و سـقوط از بلنـدی، 

مجروح شـدند.
او از ارائـه آموزش هـای پیشـگیری و آتش نشـانی 
بـه 2440 نفـر از شـهروندان و دانش آموزان توسـط 
کارشناسـان سـازمان آتش نشـانی در دی مـاه، 
خبـر داد و افـزود: در مـدت یادشـده، 150 مـورد، 
مشـاورة ایمنی و 364 مـورد بازدیـد ایمنـی نیز بنا 

بـه درخواسـت شـهروندان انجـام شـده اسـت.

فرمانـدار عنبرآبـاد از پیگیـری مطالبـات شـهروندان و 
اهالی گمرکان از مسـئولین معدن مس خبـر داد و گفت: 
تمام تشـکیالت فرآوری معادن باید در شهرسـتان انجام 

. ند شو
یزدان افشـاری پور 9 بهمن مـاه در جمع اهالی روسـتای 
گمرکان درخصوص مسـائل و مشـکالت سـیاه معدن در 
این منطقه نسـبت به انجـام مسـئولیت اجتماعی معادن 
هشـدار داد و افزود: معدن مـس گمرکان بایـد به وظایف 
اجتماعـی و تعهدات خـود طبق  قانـون عمل کنـد و این 
خواسته مردم اسـت. او سـپرده گذاری منابع مالی معادن 

را در بانک های عنبرآباد خواستار شـد و گفت: باید معادن 
منابع خود را در بانـک های عنبرآباد سـپرده کنند و تمام 
تشـکیالت فـرآوری بـرای جلوگیـری از خام فروشـی در 
منطقه انجام شـود. فرمانـدار عنبرآباد با اشـاره به حوادث 
رانندگـی بـه وجـود آمـده و لـزوم پیگیـری مطالبـات 
شـهروندان و اهالی منطقه از مسـئولین این معدن گفت: 
سـرمایه گذار بایـد با اتخـاذ تدابیـر و اقدامات بـرای تردد 
وسـایل حمـل مـواد معدنـی از بـروز حـوادث و سـوانح 
جلوگیری کنـد. او احداث کارخانـه فـرآوری را از وظایف 
مسـئوالن معادن مس دانسـت و اظهار کرد: مسـئوالن و 

دست اندرکاران سـیاه معدن مس گمرکان در اسرع وقت 
با احداث کارخانـه در نزدیکی این معدن نسـبت به ایجاد 
فرصت های شـغلی برای جوانان جویای کار منطقه اقدام 
کنـد. فرمانـدار عنبرآباد بـا تاکید بـر حمایت از سـرمایه 
گـذاران و تولیدکنندگان در شهرسـتان گفـت: مطالبات 
مردم منطقـه برابر قانـون و مقررات پیگیری خواهد شـد.
جمعـی از اهالـی روسـتای گمـرکان از توابع شهرسـتان 
عنبرآباد در دیدار با فرماندار و معاون سیاسـی و اجتماعی 
فرمانداری پیشـنهادات و مشـکالت ناشـی از عـدم انجام 

تعهـدات مسـئوالن معادن مـس را مطـرح کردند.

به اعالم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان

نجات جان ۹2 شهروند در عمليات های دی ماه آتش نشانان کرمانی

فرماندار عنبرآباد عنوان کرد

مسئوالن معدن مس گمرکان به وظایف اجتماعی خود عمل کنند

بزرگترین کنفرانس تخصصی 
اکتشاف ایران ۹ اسفندماه 

برگزار می شود
بزرگترین کنفرانـس تخصصی اکتشـاف ایران نهم اسـفندماه 

بـه میزبانی هتـل المپیک تهـران برگزار می شـود.
ایـن دوره از کنفرانـس تخصصـی اسـتیل پرایس که سـومین 
دوره آن اسـت، نهـم اسـفندماه )23 فوریـه 2023( بـا عنوان 
» اکتشـاف ذخایـر معدنـی؛ فرصت هـا و چالش هـا« برگـزار 
می شـود. ایمیـدرو، موسسـه پژوهشـی و آموزشـی مشـترک 
دانشـگاه تهران و ایمیدرو )یونیدرو(، سـازمان زمین شناسـی 
و اکتشافات معدنی کشـور ، شـرکت ملی مس ، شرکت سنگ 
آهـن مرکزی، شـرکت مـس تخـت گنبد سـیرجان، شـرکت 
معدنـی و صنعتی گل گهـر ، شـرکت آلومینای ایـران، انجمن 
سـنگ آهـن ایـران ، شـرکت تجلـی توسـعه معـادن و فلزات 
شـرکت اکتشـاف صنایـع و معـادن غدیـر، شـرکت مدیریـت 
اکتشـاف منابع معدنی پایـا ، انجمـن مس و سـایت تخصصی 
خبـری- تحلیلـی معـدن24 حامیـان ایـن دوره از کنفرانـس 
هسـتند. همچنین در این کنفرانس تخصصی اسـتیل پرایس، 
نمایشـگاه جانبی برای ارائه دسـتاوردها، محصـوالت، خدمات 

و" شـرکت ها برپـا 
می شـود.

ن  ا قه منـد عال
بـرای  می تواننـد 
هماهنگـی و اطـالع 
و  چگونگـی  از 
شـرایط ثبـت نـام با 
تلفن هـای  شـماره 
 02188981206
و 1207 یـا شـماره 
همـراه  تلفـن 
 09361584788
تمـاس حاصل کنند.

رقابت عکس و فيلم 
 Loosenart close-up

2۰23
 ایـن رقابـت توسـط Loosenart در روم ایتالیا 

برگـزار  می شـود.
از عکاسـان و فیلمسـازان دعـوت می شـود آثار کلـوز آپ خود 
را ارسـال کننـد. محدودیتـی در ژانر، سـبک و داسـتان هایی 
کـه می تـوان گفـت نیسـت. کلـوزآپ تکنیکـی اسـت کـه 
اجـازه می دهد تـا جزئیـات و ویژگـی هایی شـخصیت تصویر 
شـده آشـکار شـود. تنها آثار فیلـم و عکـس در این نمایشـگاه 
پذیرفته می شـود. نمایشـگاه گروهی در نوامبـر 2023 در روم 

برگـزار می شـود.
تمامی عالقـه مندان مجـاز به شـرکت در این رقابت هسـتند. 
هزینه ثبت نـام:  رایگان - آخریـن مهلت:  25  جـوالی 2023 

)3 مرداد 1402(

برگزاری اولين جشنواره گندم شير در زرند
مدیـر میراث فرهنگـی زرند گفـت: اولین جشـنواره گنـدم شـیر 13 بهمن  در 

روسـتای کهنوج از توابع دهسـتان سـربنان زرنـد برگزار می شـود.
محمد اسـالمی با اشـاره به برگزاری اولین جشـنواره گندم شـیر در روسـتای 
کهنوج از توابع دهسـتان سـربنان زرند گفت: هـدف از برگزاری این جشـنواره 
عالوه بر معرفـی آداب و رسـوم مناطـق مختلف شهرسـتان زرند، شناسـاندن 
جاذبه هـای تاریخـی و طبیعـی و همچنین جذب گردشـگر و سـرمایه گذار در 

حوزه هـای بیان شـده اسـت.
او افـزود: در کنار برگزاری جشـنواره گندم شـیر، اجـرای برنامه هـای متنوع و 
شـاد را با همکاری دهیاری و شورای اسالمی روسـتای کهنوج خواهیم داشت.

مدیـر میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی شهرسـتان زرند بـا بیان 
اینکه مهـارت پخت گندم شـیر )بلغـور شـیر( در فهرسـت آثار ملی کشـور به 
ثبت رسـیده اسـت، بیان کـرد: غـذای بلغور شـیر از جملـه غذا هایـی مقوی و 
خوشـمزه  اسـت کـه در کرمـان و برخـی از شهرسـتان ها همچـون زرند پخت 

می شـود.
او تصریـح کـرد: برگـزاری جشـنواره غذا های سـنتی، فرصـت مناسـبی برای 
فرهنگ سازی و سـوق دادن ذائقه خانواده ها به خصوص نسـل جوان و نوجوان 

به سـمت غذا هـای اصیـل ایرانی به عنـوان غذا هایی سـالم اسـت.
اسـالمی با اشـاره به اینکه امـروزه گردشـگری غـذا در کل دنیـا از طرفـداران 
زیادی برخوردار اسـت به طـوری که مردم و گردشـگران برای خـوردن غذایی 
خاص بـه کشـوری دیگر سـفر می کنند، گفـت: برپایی ایـن گونه جشـنواره ها 
در شهرسـتان زرند و شهرسـتان هایی که غذایی خاص و اصیـل دارند می تواند 

فرصتی بـرای رونق گردشـگری غذا باشـد.
او بیان کرد: مسـئوالن شـهر زرند به عنوان شـهر جشـنواره ها به دنبال کشـف 
ظرفیت هـا و قابلیت های این شهرسـتان برای برگزاری جشـنواره هسـتند که 

خوشـبختانه در این زمینه موفـق بوده اند.

خبر

نماینـده مـردم سـیرجان در مجلـس یازدهم بـا اشـاره بـه اینکه وام خسـارت 
خشکسـالی و سـیل و سـرمازدگی به کشـاورزان و عشـایر هنوز پرداخت نشده 
اسـت، گفـت: در اسـناد باالدسـتی اعـم از برنامه ششـم توسـعه و بودجـه های 
سـنواتی آمده که معـادن بایـد پیشـران اقتصاد کشـور باشـند، اما ایـن معادن 
تعطیـل شـده و از محـل تبصـره 6 تاکنـون یـک ریـال حـق و حقـوق اسـتان 

پرداخت نشـده اسـت.
شـهباز حسـن پـور بیگلـری در مجلـس شـورای اسـالمی در تذکـری نسـبت 
بـه عـدم اجـرای قوانیـن بودجـه و تـرک فعـل مسـئوالن و عـدم توجـه دیوان 
محاسـبات و سـازمان بازرسـی کشـور انتقاد کرد و گفـت: تاکنون یـک ریال از 
محل تبصره 18 قانـون بودجه اختصاص داده نشـده، در حالی که بـا این تبصره 

قـرار بود بـه تولیـد رونـق ببخشـیم و کارگاه هـای نیمـه تعطیل فعال شـوند.
نماینده مردم سـیرجان و بردسـیر در مجلس یازدهم افزود: مسـئوالن ذی ربط 

باید نسبت به حل مسـئله خشکسالی، سیل، سـرمازدگی محصوالت کشاورزان 
و عشـایر مظلـوم اقـدام کننـد، البتـه از وزیـر جهـاد کشـاورزی بـرای اقدامات 
صـورت گرفتـه تشـکر می کنم امـا تـا امـروز یـک ریـال از وام هـای مربوطه به 

ذینفعان پرداخت نشـده اسـت.
او با یادآوری فرمایشـات رهبری درخصوص ضرورت فعال سـازی معادن کشور 
گفت: در اسـناد باالدسـتی اعـم از برنامه ششـم توسـعه و بودجه های سـنواتی 
آمده کـه معـادن بایـد پیشـران اقتصاد کشـور باشـند، اما ایـن معـادن تعطیل 
شـده و از محـل تبصـره 6 تاکنـون یـک ریـال حـق و حقـوق اسـتان پرداخت 

نشـده است.
حسـن پور با بیان اینکه 10 طرح استیضاح در دسـتور کار هیات رئیسه مجلس 
اسـت، اظهار کـرد: ضمن رسـیدگی به دسـتور کار، بایـد تالش کنیم به سـمت 
رونـق اقتصاد تولیـدی حرکت کنیـم و نه اقتصـاد رانتی کـه خودرو نیـز یکی از 

موضوعـات مربوط بـه اقتصاد رانتی اسـت.
این نماینـده مردم در مجلـس یازدهم خطـاب به وزیـر راه و شهرسـازی یادآور 
شـد: 20 هزار نفر در سـیرجان در نوبت دریافت زمین هسـتند امـا تاکنون یک 

متر زمین هـم به ایـن هموطنان واگذار نشـده اسـت.
عبدالرضـا مصـری نایـب رئیس مجلـس کـه ریاسـت جلسـه علنـی را برعهده 
داشـت در پاسـخ به این نماینده گفـت: کمیسـیون برنامه، بودجه و محاسـبات 
مجلس و دیـوان محاسـبات باید به ایـن موضوعـات ورود کنند، یکـی از اهداف 
مـا در تبصـره 18 بحـث اشـتغال بـود و از محـوری تریـن موضوعـات اشـتغال 
بحـث تولید اسـت که از اصـول اصلـی اقتصـاد مقاومتی اسـت و دولـت باید آن 
را اجـرا کند. بـا توجه به اظهـارات وزیر امـور اقتصـادی، موجودی بـرای اجرای 
تبصره 18 وجـود دارد، لـذا دولت باید نسـبت بـه اجـرای تبصره هـای 6، 16 و 

18 اقـدام کند.

حسن پور در تذکر شفاهی:

دولت فکری به حال فعال شدن معادن کند


